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A Közélet Iskolája első kritikai pedagógiai kötetét tartja a kezében az olvasó – amire nagyon 

büszkék vagyunk! A bevezetőben bemutatjuk a kritikai pedagógiát a Közélet Iskolája munkáján 

keresztül, a hatnapos kritikai pedagógia képzésünk részleteiről írunk, és arról is, hogy milyen 

tapasztalatokat szereztünk a kritikai pedagógia tanításában az elmúlt tíz év során. Ezután  

a kötet fejezeteit és szövegeit ismertetjük, végül köszönetet mondunk azoknak, akik nélkül 

nem jöhetett volna létre ez a könyv.

Kritikai pedagógia és társadalmi változás1

A Közélet Iskolája egy közösségi oktató- és kutatóközpont, ahol 2014 óta azért dolgo-

zunk, hogy Magyarországon az emberek rendelkezzenek azzal a tudással, és azokkal az ál-

lampolgári készségekkel, amelyek szükségesek a demokratikus intézmények és közösségek 

felépítéséhez és működtetéséhez. A szervezet Budapesten alakult, de képzéseinkre az ország 

minden részéből érkeznek résztvevők és 2018 óta Budapesten kívül is szervezünk programo-

kat. Azért dolgozunk, hogy az emberek képesek legyenek kiállni saját és közösségeik érdeke-

iért, hogy egy olyan igazságos társadalomban élhessünk, ahol a polgárok aktív részesei a kö-

zös ügyeinkről szóló döntéseknek és ahol szívesen veszünk részt a közéletben, a politikában.

A Közélet Iskolája egy aktivista iskola, ahol az önszerveződést és az érdekvédelmet ta-

nulják egymástól a tenni akaró emberek. Kritikai pedagógiai műhely, ahol közösen fedezzük 

fel a minket körülvevő elnyomási viszonyokat és azok lebontásának módját. Közösség, ahol 

elnyomást megtapasztaló és egy igazságosabb világért dolgozó emberek megismerik egy-

más tapasztalatait egy olyan közegben, ami osztályhelyzettől, fizikai képességektől, etnikai 

hovatartozástól, kortól és nemtől függetlenül mindenkinek hozzáférhető.

A Magyarországon élő embereknek rengeteg közös tapasztalata van arról, hogy hogyan 

lehet közösségeket építeni, kiállni ügyekért és érdekekért. Számtalan társadalmi mozgalmat 

felépítettünk már és változtattunk a magyar társadalmon közös erőfeszítéseinkkel. Ezek az 

erőfeszítések gyakran láthatatlanok – vagy azért, mert nem olyan mozgalmak, mint amilyet  

a nyugati minták alapján látni szeretnénk (Foa & Ekiert, 2017; Gagyi, 2018), vagy azért, mert 

nem teremtjük meg ezeknek a közös küzdelmeknek és győzelmeknek a társadalmi emlékeze-

tét. A Közélet Iskolájában ezt a szerveződéssel és társadalmi változással kapcsolatos tudást is 

fejlesztjük és adjuk tovább, szervezőknek segítünk, hogy a tapasztalatok által szerzett aktivista, 

érdekvédő tudásukat tananyaggá tudják alakítani, és így tovább tudják adni másoknak a kép-

zéseinken, vagyis aktivista tanárokká váljanak. A munkánkkal teszünk azért is, hogy a közös 

emlékezetünk részévé váljon a kelet-európai mozgalmi múltunk.

A Közélet Iskolája ma az egyre inkább egy antidemokratikus, felfelé újraelosztó és szeg-

regáló kormányzati politikai vezetés árnyékában működik. A szervezet indulása óta sokat vál-

tozott a társadalmi-politikai helyzet, amihez folyamatosan alakítjuk a képzéseinket, program-

jainkat, hogy továbbra is politikailag aktuális, gyakorlatban használható tudást osszunk meg. 

1 A szakasz egy verziója korábban megjelent a Fordulat folyóirat kritikai pedagógiával foglalkozó 28. számában, ami innen 

letölthető: www.fordulat.net/pdf/28/FORDULAT28_KOZELETISKOLAJA.pdf

Komoly kihívás ebben a társadalmi-politikai környezetben olyan alulról szerveződő csopor-

tokat építeni, mint amikkel mi is dolgozunk, miközben a mozgalmakat és civil szervezeteket 

rendszeresen politikai támadások érik. Mi arra adunk teret, hogy ebben a nehéz helyzetben is 

működő megoldásokat keressünk, módokat, ahogy tehetünk a társadalmi változásért, és hogy 

láthatóvá tegyük egymás számára a közös társadalmi célokért dolgozó embereket. 

A Közélet Iskolája képzései keretet adnak a társadalmi változásról való gondolkodáshoz, 

eszközöket a szerveződéshez. Kapcsolatot teremtünk a résztvevők között, ami lehetőséget ad 

a közös ötletelésre és a tapasztalatok megosztására. Oktatási programunk a kritikai pedagó-

gia elvei szerint működik, és a legnagyobb ívű, összesen hatnapos kritikai pedagógia képzé-

sünk is arról szól, hogy ezt a nézőpontot minél többen alkalmazzák a közösségszervező és 

pedagógiai munkájukban.

A kritikai pedagógia célja, hogy a közös tanulási folyamat során a résztvevők felismer-

jék az őket körülvevő elnyomó társadalmi viszonyokat, ennek a kritikai tudásnak a birtokában  

a saját életük tudatosabb irányítói legyenek, és közösen lépjenek fel a társadalmi igazságos-

ságért, akár a saját ügyükben, akár másokéban (Dósa, 2015). Ezt a folyamatot hívja Paulo 

Freire brazil szervező és tanár, a kritikai pedagógia alapjainak lefektetője, a kritikai öntudatra 

ébredésnek vagy felszabadulásnak (Freire, 1972; magyar szemelvényekhez lásd még Freire, 

2021). A kritikai pedagógia önmagában nem egy pedagógiai módszer, hanem a társadalmi 

változást célzó pedagógiai filozófia, amelyben a tanulás egy hosszabb távú közös felfedező 

folyamat, ami nagyon sokféle alakot ölthet. A mi értelmezésünkben a csoportokkal való közös 

munka, a szervezetépítés maga is egy pedagógiai gyakorlat, amiben közösen fedezzük fel és 

formáljuk a társadalmi valóságot. A Közélet Iskolája képzései lazán épülnek csak egymásra, 

néhány képzésünk egy nagyobb ívet alkot, de önmagában is megállják a helyüket. Emellett 

minden képzésünk beágyazódik a résztvevők csoportjaiban folyó szervező és pedagógiai 

munka hosszabb folyamatába.

A Közélet Iskolájában a kritikai pedagógia eszköztárából az értéktelítettségre, a társa-

dalmi változásra törekvésre, az értékes tudás újradefiniálására és a képzeleti munkára he-

lyezzük a hangsúlyt. Paulo Freire szerint nincs olyan, hogy semleges oktatás, mindenképp 

értékeket adunk át az oktatással. Ahogyan minden pedagógia, úgy a kritikai pedagógia is 

szükségszerűen értéktelített, és ezesetben szükségszerűen baloldali is, mert célja az igazság-

talanságok kritikai vizsgálata és a társadalmi változás elindítása (Freire, 1972). A saját prog-

ramjainkon is nyíltan értékvezérelt módon tanítunk arról, hogy nekünk mit jelent az igazságos 

világ, arról, hogy mi az elnyomás, és hogy ez hogyan jelenik meg ma Magyarországon vagy  

a világ más helyein. Fontos pedagógiai feladatunknak tartjuk, hogy nyíltan beszéljünk politikai 

kérdésekről, és hogy a bátor és őszinte közéleti kiállást képviseljük a programjainkon annak 

ellenére is, hogy a mai magyar politikai élet fontos eszköze a megfélemlítés.

A cselekvésre ösztönzéssel a kritikai pedagógiában a tanulás nemcsak megfigyelést 

jelent, hanem hosszútávú együttműködést és közös cselekvést is. A társadalmi változásra  

törekvés és a politikai cselekvés bátorítása adja a munkánk gerincét, ahogyan azt tanítjuk, 

hogy az érdekeink melletti bátor közösségi kiállással dolgozzunk a céljainkért, ami hozzájárul 

BEVEZETÉS A FELSZABADÍTÁS PEDAGÓGIÁJA – KRITIKAI PEDAGÓGIA A KÖZÉLET ISKOLÁJÁBAN
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a valódi változáshoz, ne pedig egyszemélyes kilincseléssel boldoguljunk az adott keretek kö-

zött. Ehhez szorosan kapcsolódik az, amit képzeleti munkának hívunk, vagyis ahogyan Freire 

is írja, annak a felszabadító ereje, hogy el tudjuk képzelni, hogy lehetséges a változás a saját 

életünkben és társadalmi szinten is (Freire, 1972).

A programjainkon fontos, hogy ne felejtsük el a közös mozgalmi történetünket, amely 

reményt ad, miközben a pedagógiai munka a résztvevők saját tapasztalataira is épül. Célunk, 

hogy terjesszük korábbi önszerveződések sikereit, ahogyan azt a Mikor van itt a tettek ideje, 

ha nem ilyenkor?! részvételi akciókutatásunkkal tettük, amely a 20. századi magyarországi 

lakhatási mozgalmak történetét tárta fel.2 Másrészt azért, hogy megmutassuk, hogy az ön-

szerveződő csoportok Kelet-Európában is érnek el változást, és nem kell feltétlenül „nyugatra” 

néznünk ezekért a példákért. Ezt mutattuk be például korábban az összesen másfél évig tartó 

magyar és kelet-európai mozgalmakról szóló filmklub-sorozatukkal.

Emellett képzőként ránk és a résztvevőkre is az van a legnagyobb hatással, hogy a kép-

zések során megismerjük más tenni akaró emberek lelkesedését és tapasztalatait, hogy azt 

látjuk, nagyon sokan tesznek hasonló értékekért, és hoznak el változást itt és most (bővebben 

a „másik Magyarországról” lásd: Udvarhelyi, 2018).

A tanulás, tudás és szakértelem új megközelítése is fontos eleme a kritikai pedagógiai 

munkának, és az a radikális gondolat, hogy minden tudás értékes, és mindenki szakértő tud 

lenni. Eszerint nem szükséges a mindennapi élet és a tanulás elválasztása, mert azt tanuljuk, 

amit élünk, és ez megmutatja hétköznapi tudásunk értékét. Ebből következik a tanár és diák 

közti éles és hierarchikus különbség lebontása is, ami értelmét veszti, ha nem úgy képzeljük 

el többé a tanárt, mint a tudás egyetlen birtokosát, és a diákot, mint a tudás nélküli embert.  

Freire „bank koncepciónak” nevezi azt a pedagógiát, aminek alapvetése, hogy a diákok fejét, 

mint üres perselyt kell megtöltenie a tanárnak tudással, és ezzel állítja szembe a kritikai pe-

dagógia tanulás koncepcióját (Freire, 1972, a „bank koncepcióról” bővebben magyarul lásd: 

Deviszont Közösségi Tér, 2019). Más szóval, ahogy Antonio Gramsci marxista gondolkodó írja: 

minden ember eredendően művelt, csak fegyelmezetlenül (Dósa, 2018). A pedagógus egyfajta 

facilitátor, aki a tanulást, mint közös felfedezési folyamatot vezeti, keretezi a témákat, megosztja  

a tudását, és módszereket ad a résztvevők tapasztalatainak közös feldolgozásához.

A tanítás emellett fordítói munka is. Fordítunk a kritikai társadalomelmélet, a mozgalmi 

tapasztalati tudás, a közösségszervezői gyakorlat és időnként még a piaci szervezeteknél fel-

halmozott szervezetfejlesztési tudás között is. Mindezt lefordítjuk egy olyan nyelvre, ami kö-

zérthető, de nem leegyszerűsítő. Amikor ezeket képzési anyaggá formáljuk, akkor ezt a tudást 

saját tartalommal megtölthető keretekké és átélhető gyakorlatokká alakítjuk. Ehhez kapcsoló-

dik tudástermelési munkánk is, amelynek során könyvek, módszertani anyagok, társasjátékok 

és beszámolók segítségével vagy éppen a Covid19-járvány alatt készített online átállási útmu-

tatóinkban tesszük elérhetővé az így létrehozott tudást.

2 A kutatásról részletesebb információ elérhető a Közélet Iskolája honlapján: 

www.kozeletiskolaja.hu/post/tettek-ideje-reszveteli-akciokutatas

A képzéseinken alapvető az egyenlő viszony, amiben a képzők is aktivisták és ezért  

elismerik és bíznak a résztvevők tudásában és tapasztalataiban. A tudás értékelése és fel-

ismerése ugyanolyan fontos a pedagógiai folyamat másik oldalán is, amikor az aktivista ta-

pasztalatokat képzési anyaggá alakítjuk. Amikor a mindennapi tapasztalatainkról van szó, ne-

héz meglátni bennük az újdonságot, a taníthatóságot, és elhinni, hogy ez a tudás értékes.  

Ahogyan a képzéseken segítjük a résztvevők gondolkodási folyamatát, hogy a tudásukat rend-

szerezve meglássák a saját szakértelmüket az életük egyes területein, úgy ugyanez a folyamat 

játszódik le, amikor a képzőink a saját tapasztalataikat feldolgozva aktivista tanárokká válnak.

Hatnapos kritikai pedagógia képzés a Közélet Iskolájában

A Közélet Iskolája szinte a kezdetektől, 2015 óta tart képzést a kritikai pedagógiáról olyan 

embereknek, akik valamilyen társadalmi mozgalomban vagy civil szervezeteben dolgoznak 

és szeretnék fejleszteni pedagógiai munkájukat. Az évek során egyre több olyan tanár vagy 

tanárképzésben résztvevő diák is csatlakozott a képzéshez, akik a formális oktatás keretein 

belül szeretnék erősíteni a kritikai megközelítést. Amikor elkezdtük ezt az azóta már közel 10 

alkalommal megtartott hatnapos folyamatot, akkor még mi is csak tapogatóztunk, hogy pon-

tosan mi is az a kritika pedagógia és hogyan lehet jól tanulni és tanítani. A képzés két állandó 

képzője, Végh Panni és Udvarhelyi Tessza korábban is sokat tartottak tréningeket és jelentős 

képzési tapasztalatuk volt, de azt, hogy mit is jelent a Közélet Iskolája számára a felszabadítás 

pedagógiája, tulajdonképpen egyszerre alakítottuk azzal, ahogyan az iskola maga is fejlődött. 

Ezeken az évente ismétlődő képzéseken azóta is egyszerre gyakoroljuk, alakítjuk és fejlesztjük 

ezt a megközelítést a csoportok résztvevőivel együtt.

A képzés struktúrája nem sokat változott az elmúlt 8 év alatt, azonban a hat nap tartalma 

minden évben alakul, frissül annak alapján, ahogyan a képzők, a résztvevők és a társadalmi- 

politikai helyzet is változik. A hat nap egy összesen három hónapos időtartam alatt valósul 

meg, vagyis az egyes kétnapos képzési alkalmak között kb. 3-4 hét telik el. Ennek célja egy-

részt az, hogy a képzésen tanultakat a résztvevők „haza” tudják vinni, fel tudják dolgozni és 

össze tudják vetni napi gyakorlatukkal, így a képzés nem egy elvont térben történik, hanem  

a mindennapok valóságához kapcsolódik, abba ágyazódik be. Másrészt a képzés elvégzésének 

feltétele egy ún. gyakorló tanítás megvalósítása, amelynek során a résztvevőknek a képzésen 

tanult megközelítés szellemében kell megtervezni és végrehajtani egy pedagógiai gyakorlatot 

az általuk választott közösségben, témában és helyszínen. Ezt sokan párban vagy akár hármas 

csoportokban valósítják meg olyan résztvevőkkel, akikkel a képzés során találkoztak, így nagy 

örömünkre a képzés nagy egymásra találások terepévé is vált és vannak olyan pedagógiai pro-

jektek, amik kifejezetten innen nőttek ki az utóbbi években. Emellett a Közélet Iskolája tanára-

inak és munkatársainak jelentős része is volt diák ebben a képzésben, amely így felfogható 

akár saját tanárképzési programunknak is.

A képzés első két napja ismerkedéssel és csapatépítéssel kezdődik, amelyre viszonylag 

hosszú időt szánunk azért, hogy aztán a csoport tagjai bizalommal tudjanak egymással együtt 

dolgozni a következő három hónapban. Ezen kívül foglalkozunk a résztvevők tanítással és  
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tanulással kapcsolatos tapasztalataival is, amelyet az utóbbi években a testtérképezés mód-

szerével dolgoztunk fel (lásd 17. fejezet). Szó van az első két nap során a kritikai pedagógia 

megalapozójának, Paulo Freirének is a gondolatairól és tanítási gyakorlatáról és foglalkozunk 

az „elnyomás” és a „felszabadítás” mint kulcsfogalmak értelmezésével is. Az elnyomás sok-

rétű és egymással összefüggő formáinak megértéséhez Iris Marion Young „Az elnyomás öt 

arca” című szövegét használjuk (lásd 1. fejezet). Számunkra Freire inkább inspiráció, mint egy 

az egyben követendő példa – amely összehangban áll az ő megközelítésével is – és ezért 

minden egyes képzési csoport megalkotja a saját kritikai pedagógia definícióját, amely meg-

felel a résztevők világlátásnak, habitusának, tapasztalatainak. A két nap végén az ún. mozaik 

módszer segítségével fedezzük fel közösen a magyarországi kritikai pedagógiai hagyomány 

néhány képviselőjét (erről részletesebben lásd „A kritikai pedagógia magyarországi gyökerei” 

című gyakorlatot a Gyakorlatgyűjteményben). Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kritikai peda-

gógia ne egy távoli kontinens érdekes megközelítése legyen, hanem a résztvevők ismerjék 

a megközelítés magyar előzményeit is. Ebben a kötetben ezeket a magyar hagyományokat 

külön fejezetben mutatjuk be.

A képzés második két napján mélyebbre ásunk a kritikai pedagógia által használt mód-

szerekben és a mai gyakorlatokban, és itt szánunk több időt a résztvevők gyakorló tanításainak 

közös átbeszélésére és előkészítésére is. A három módszertani megközelítés, amit mélyeb-

ben be szoktunk mutatni a részvételi akciókutatás (lásd 20. fejezet), a Fórum Színház (lásd 

16. fejezet) és a játékosítás, mert ezeket érezzük olyannak, amik segíthetnek a résztvevőknek 

szélesíteni a klasszikus oktatás módszereit és eszköztárát és lehetőséget adnak a hosszú távú, 

elmélyült munkára egy-egy közösséggel. A részvételi akciókutatást a Közélet Iskolájában és 

a világ minden táján végzett projektek segítségével mutatjuk be, a Fórum Színházat egy fél-

napos műhely keretében a résztvevők tapasztalati úton ismerik meg, a játékosításról pedig  

a Közélet Iskolája saját fejlesztésű aktivista társasjátékán, a Szerveződj!-ön keresztül tudhat-

nak meg többet. A két napot általában egy olyan kerekasztal-beszélgetés zárja, ahol a meghí-

vott vendégek mindannyian a kritikai pedagógiát alkalmazzák a munkájuk során ma is, és így 

élő példákkal, tapasztalattal tudnak szolgálni a résztvevők számára.

Fontos eleme még a második két napnak, hogy a résztvevőknek itt már lehetősége van 

 „védett” csoportban elpróbálni az amúgy külső közösségben megvalósítandó gyakorlótaní-

tásuk egy részét. Ez általában azt jelenti, hogy egy vagy két résztvevő, vagy résztvevők egy 

csoportja kb. egy órában egy pedagógiai gyakorlatot csinál a csoporttal, majd a résztvevők 

visszajeleznek nekik és ennek alapján tudják még tovább fejleszteni azt. Ez azért fontos lépés, 

mert ezzel elkezdődik a diák-tanár, tanár-diák szerepek megteremtése, vagyis már nem mindig  

a két eredeti képző van a facilitáló szerepben, hanem a résztvevők egymást tanítják, sőt köz-

ben még a képzők is tanulnak tőlük.

A képzés ötödik és hatodik napján szinte végig a résztvevőké a főszerep és jó esetben 

három-négy próbatanítást is meg tudunk csinálni, ahol a résztvevők egy-egy órában a cso-

porttal végeznek el egy pedagógiai gyakorlatot vagy gyakorlatsort, amire részletes visszajel-

zést kapnak. Ez nagyon fontos tanulási forrás minden csoporttagnak. Az utolsó két napon  

az utóbbi években egy nagyobb modult szánunk még a kritikai pedagógia nemzetközi példá-

inak, amiről ebben a könyvben külön fejezetben lehet olvasni, illetve egy, a vizuális kommuni-

kációval kapcsolatos tréning módszert is bemutatunk. Korábban ez a közösségi riportkészítés 

volt, de ma már inkább a részvételi videózásra tettük át a hangsúlyt, amiről egy műhely for-

májában meghívott vendégek segítségével tanul a csoport. Az összes módszertani műhely 

lényege, hogy a résztvevők maguk is megtapasztalják azokat az eszközöket, amiket használni 

tudnak a saját közösségeikben, így ezeket sokkal hatékonyabban tudják majd használni vagy 

továbbfejleszteni. A hatnapos képzést egy viszonylag hosszú értékelő és lezáró résszel fejez-

zük be, amelynek során összefoglaljuk a „jó” kritikai pedagógia jellemzőit – ahogyan az adott 

csoport ezt meghatározza –, értékeljük magának a hatnapos képzésnek a megvalósítását és  

a lehetséges fejlesztési lehetőségeket, valamint arról beszélünk, hogy a jövőben hol és ho-

gyan fogják tudni használni a résztvevők a közösen tanultakat.

A Közélet Iskolájában a kritikai pedagógia képzés szerves részét alkotja a kritikai peda-

gógiai öregdiákok közösségének fejlesztése is, ami azt jelenti, hogy a résztvevők is tudnak 

egymással kommunikálni akár évfolyamokon átnyúlóan is egy közös levelezőlistán és Face-

book csoportban. Ezen kívül minden évben szervezünk egy ún. osztálykirándulást, amelyre 

minden évfolyamot meghívunk és amelynek során egy olyan helyszínre látogatunk el közösen, 

amely fontos szerepet játszik a magyar kritikai pedagógia történetében. Jártunk ennek kap-

csán már a horányi Meteor telepen, a bögötei anarchista iskolát bemutató múzeumban és 

ennek keretében fejlesztette ki szerzőnk, Nagy Kristóf is a Népi Kollégiumi Mozgalomról szóló 

városi sétát (ezekről a hagyományokról külön részben lehet olvasni a könyvben).

A szöveggyűjtemény felépítése

Ennek a szöveggyűjteménynek az alapját azok a szövegek adják, amiket a Felszabadí-

tás pedagógiája képzésünk résztvevőinek gyűjtöttünk össze az évek során. Évről évre egyre 

több szöveg gyűlt össze, amit a képzés során megosztottunk, ezért úgy gondoltuk, itt az ideje 

ezt könyv formában megjelentetni, hogy minél több emberhez eljuthassanak. A szöveggyűj-

teményben megtalálhatóak régi és új szövegek, valamint külföldi és magyar szerzők írásai is.  

A könyv végén egy gyakorlatgyűjtemény található, amely részben a Közélet Iskolája kép-

zésein jól bevált gyakorlatokat mutatja be, részben pedig a kritikai pedagógia képzésünk 

résztvevői által beküldött gyakorlatokat tartalmazza, amelyek a felszabadítás pedagógiája 

szellemében születtek.

A szöveggyűjtemény négy egységre tagolódik. Az első részben – A kritikai pedagógia 

alapjai – a kritikai pedagógia elméleti alapjait járjuk körül. Juliet Merrifield az állampolgári ok-

tatás különböző megközelítéseit mutatja be, amelyek közül csak az egyik a kritikai pedagógia. 

bell hooks az egyetemi keretek között művelt demokratikus pedagógia mellett érvel, Dósa 

Mariann, pedig a kritikai szociológiától a kritikai pedagógiáig vezető utat mutatja be. Kath-

leen Weiler Freire kritikai pedagógiájának feminista kritikáját adja, Sherry Arnstein a közösségi 

részvételi létráját mutatja be, és itt adjuk közre újra Iris Marion Young „Az elnyomás öt arca” 

című írását is, amely a freirei elnyomás fogalmat segít kibontani és mélyíteni.
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A második részben – A kritikai pedagógia magyar gyökerei – azokat a pedagógiai 

előzményeket mutatjuk be, amelyek a magyar kritikai pedagógia történetének szerves részét ké-

pezhetik, de hagyományosan nem szokták őket feltétlen együtt tárgyalni. Felkai László szövege 

a felnőttoktatás kezdeteit mutatja be a 19. század második és a 20. század első felében Magyar-

országon, K. Horváth Zsolt és Albertini Béla írásaiból a századelő baloldali mozgalmainak peda-

gógiai aspektusait ismerhetjük meg a horányi és a gödi telep, valamint a Munka-kör történetén 

keresztül. Pethő Villő a magyar alternatív pedagógiai törekvéseket tekinti át, Nagy Kristóf pedig  

a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ) történetét ismerteti, mint a kritikai pedagó-

gia egyik legjelentősebb magyarországi kísérletét.

A harmadik részben – Kritikai pedagógia a világban – Sarah Dee Shenker a mexikói  

zapatisták iskoláit, Chris Baker, Glenn S. Johnson, Lee Williams, Deborah G. Perkins és Shirley 

A. Rainey az Egyesült Államokban a Highlander Kutató és Oktató Központot, Aruna Roy, Saba 

Kohli Dave és Meera M Panicker az indiai Demokrácia Iskoláját, Marisol León pedig a brazil 

földnélküliek mozgalmának széleskörű pedagógiai munkáját mutatja be. Mindezek az intéz-

mények közvetlen vagy közvetett inspiráló hatással voltak a Közélet Iskolájára is.

A negyedik részben – A kritikai pedagógia módszerei – Udvarhelyi Tessza írását ad-

juk újra közre A Város Mindenkié csoporttal végzett részvételi akciókutatásról. Szabó Márton  

a szociális cirkusz módszerét, Oblath Márton, Csoszó Gabriella és Varga Attila pedig a fotó-

hang módszert járják körül. Augusto Boal alapszövege a Fórum Színház formáiról szól, Tony 

Robert és Chris Lunch a részvételi videózás módszerét, Andrea Cornwall pedig a testtérképe-

zést mint fejlesztési módszert írja le.

Az utolsó részben – Kritikai pedagógia gyakorlatgyűjtemény – a Közélet Iskolája,  

az Artemisszió Alapítvány, valamint a kritika pedagógia képzésünk résztvevői által feldol-

gozott konkrét gyakorlatokat adjuk közre, amelyeket bárki felhasználhat kritikai pedagógia 

munkája során.

Reméljük, hogy ez a kötet minél több olyan aktivistához, közösségszervezőhöz és ta-

nárhoz eljut, akik szeretnék, hogy az oktatás a társadalmi és politikai felszabadulás eszköze 

legyen és azt is, hogy hasznosnak fogják találni az általunk adott elmélet megközelítést,  

az egymást kiegészítő magyar és nemzetközi keretezést, valamint a módszereket és gyakorla-

tokat, amiket bemutatunk.

Végezetül köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki a kötet összeállításában 

részt vett: Végh Panninak a tartalmi hozzájárulásokért és a közel egy évtizedes inspiráló kö-

zös munkáért, Thury Lilinek a tördelési és grafikai munkáért, Dániel Annának a korrektúráért, 

Bakó Borbálának a szerzői jogokkal és a fordításokkal kapcsolatos fáradságos ügyintézésért, 

Gecse Barbarának a szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésért, Vujovits Julinak a pályázati 

adminisztráció intézéséért és a fordítóknak a pontos és színvonalas munkáért. A kötet meg-

jelentését a Rosa Luxemburg Stiftung támogatta – nélkülük ez a kötet még mindig csak egy 

fénymásolt szövegcsokor volna. Nagyon örülünk és büszkék vagyunk, hogy ennyi év után 

végre van egy saját tankönyvünk a kritikai pedagógiáról!
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Iris Marion Young

Iris Marion Young (1949-2006) amerikai politikaelméleti szakember, aki a társadalmi különbségekkel és a társa- 

dalmi igazságtalanság természetével foglalkozott. A Chicagói Egyetemen tanított.

Eredeti megjelenés: Young, I. M. (2001). Az elnyomás öt arca. In Csillag M., Dombos T., Domokos L., Géring Zs., 

Horváth A., Rövid M. (Szerk.), Perspektívák egy tágra zárt társadalomban. konferencia kiadvány (pp. 11-32). Társa-
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„Valaki, aki nem lát egy üveglapot, nem tudja, hogy nem látja azt. Egy 

más helyzetben lévő ember, aki látja, nem tudja, hogy a másik nem látja.

Amikor az akaratunk rajtunk kívül, mások által végrehajtott

 cselekedetekben talál kifejezésre, nem pazaroljuk az időnket és 

odafigyelésünket arra, hogy vajon ebbe azok a mások is belegyeztek-e. 

Ez mindannyiunkra igaz. A figyelmünket, amelyet teljes egészében  

a vállalkozás sikere köt le, mindaddig nem keltik fel, amíg békések…

A nemi erőszak a szerelem szörnyű karikatúrája, amiből a beleegyezés 

hiányzik. A nemi erőszak után az elnyomás az emberi létezés második 

borzalma. Az engedelmesség borzasztó karikatúrája.”

Simone Weil

Az igazságosság tágabb értelemben nem csak az elosztásra, hanem azokra az intéz-

ményi állapotokra is vonatkozik, amelyek az egyéni képességek és a kollektív kommunikáció, 

valamint együttműködés fejlődéséhez és gyakorlásához szükségesek. Az igazságosság ilyen 

koncepciója mellett az igazságtalanság alapvetően a hátráltató korlátozások két formáját  

jelenti: az elnyomást és az uralkodást. Igaz ugyan, hogy ezek a korlátozások magukba foglal-

nak elosztási mintákat, de egyben olyan dolgokat is érintenek, amiket nem lehet egyszerűen az  

elosztási logika szerint feldolgozni: döntéshozatali eljárásokat, munkamegosztást és a kultúrát.

Sok ember az Egyesült Államokban nem használná az „elnyomás” szót a társadalmunk 

igazságtalanságainak megnevezésére. A kortárs emancipációs társadalmi mozgalmárok  

számára – szocialistáknak, radikális feministáknak, amerikai indián aktivistáknak, fekete ak-

tivistáknak, illetve meleg és leszbikus aktivistáknak – ezzel szemben az elnyomás a politikai 

diskurzus központi eleme. Az elnyomást központi fogalommá tevő politikai diskurzusba tör-

ténő belépés a társadalmi struktúrák olyan általános elemzési és értékelési módjának elsajátí-

tásával jár, amely összeférhetetlen az Egyesült Államokban a politikai diskurzust meghatározó 

liberális individualizmus nyelvezetével.

Számunkra, akik ezen mozgalmak legalább egyikével azonosulunk, jelentős politikai 

feladat kell hogy legyen az, hogy meggyőzzük az embereket: az elnyomás diskurzusa a tár-

sadalmi tapasztalataink jelentős részét értelmezhetővé teszi. Nem vagyunk azonban megfele-

lően felkészülve erre a feladatra, mivel nem rendelkezünk az elnyomás fogalmának megfelelő 

értelmezésével. Bár gyakran találkozhatunk a kifejezéssel az Egyesült Államokbeli radikális 

társadalmi mozgalmak által szült változatos filozófiai és elméleti irodalomban, kevés mű fog-

lalkozik közvetlenül a fogalom – radikális társadalmi mozgalmak által használt – jelentésével.

Igyekszem kifejteni, értelmezésem szerint hogyan használják az elnyomás fogalmát 

az Egyesült Államokbeli új társadalmi mozgalmak a hatvanas évek óta. A kiindulópontom az 

ezen mozgalmak által elnyomottnak tartott csoportok – többek között nők, feketék, chicanók1 

1  Chicano: spanyolajkú; elsősorban mexikói származású amerikaiak hetvenes évek óta használatos megnevezése. – a fordító 

megjegyzése

Puerto Ricó-iak és más spanyol ajkú amerikaiak, amerikai indiánok, zsidók, leszbikusok, meleg 

férfiak, arabok, ázsiaiak, idős emberek, a munkásosztály tagjai és a testi és értelmi fogyaté-

kosok – helyzetére való reflektálás. Célom rendszerezni az elnyomás fogalmának jelentését, 

ahogy azt ezek a változatos politikai mozgalmak használják, valamint hogy normatív érveket 

szolgáltassak a kifejezés által megnevezni kívánt jelenségek felszámolására.

Természetesen a fent említett csoportokat nem ugyanolyan mértékben és formában 

nyomják el. A legáltalánosabb értelemben, minden elnyomott ember képességei fejlesztésé-

nek és gyakorlásának, valamint szükségletei, gondolatai és érzelmei kifejezésének valamilyen 

korlátozását szenvedi el. Ebben az absztrakt értelemben minden elnyomott ember azonos 

helyzettel áll szemben. Ezen túl, bármilyen pontosabb értelemben, nem lehetséges egyetlen 

kritériumrendszer meghatározása, amely leírná a fenti csoportok elnyomott helyzetét. Ebből 

következően az elméletalkotók és aktivisták arra irányuló törekvései, hogy mindezen csoportok 

elnyomására egy közös leírást találjanak, vagy megtalálják annak meghatározó okait, gyakran 

vezettek terméketlen vitákhoz arról, hogy kinek az elnyomása alapvetőbb vagy súlyosabb. Azok 

a kontextusok, melyekben ezen csoportok tagjai használják az elnyomás kifejezést arra, hogy 

leírják helyzetük igazságtalanságát, arra enged következtetni, hogy az elnyomás tulajdonkép-

pen a koncepciók és helyzetek egy családját nevezi meg, amiket én öt kategóriára osztottam: 

kizsákmányolás, marginalizáció, hatalomnélküliség, kulturális imperializmus és erőszak.

Ebben az írásban az elnyomás mindezen formáit fejtem ki. Mindegyik magában foglalhat 

vagy okozhat elosztási igazságtalanságokat, de mindegyikhez kapcsolódnak az igazságos-

ság elosztáson túli kérdései is. A hétköznapi politikai használattal összhangban azt javasolom, 

hogy az elnyomás fogalmával csoportok helyzetét jellemezzük. Az elnyomás jelentésének ki-

fejtése előtt így meg kell vizsgálnunk a társadalmi csoport fogalmát is.

Az elnyomás mint strukturális fogalom

Az egyik ok, amiért sok ember nem használná az elnyomás kifejezést a társadalmunk 

igazságtalanságainak leírására az, hogy nem ugyanazt értik e kifejezés alatt, mint az új tár-

sadalmi mozgalmak. Hagyományos értelmében az elnyomás egy uralkodó csoport által gya-

korolt önkényuralmat jelent. Így aztán sok amerikai egyetértene a radikálisokkal abban, hogy  

a fekete Dél-Afrika helyzetét az apartheid alatt az elnyomás kifejezéssel jellemezzék. Az elnyo-

más hagyományosan a hódítás és gyarmati uralom erős konnotációit is hordozza. A hébereket 

elnyomták Egyiptomban, az elnyomás kifejezésének sokféle nyugati használata ezt a paradig-

mát tükrözi.

A meghatározó politikai diskurzus időnként az elnyomás kifejezést használja a miénk-

től különböző társadalmak, általában kommunista vagy névleg kommunista társadalmak 

leírására. Ezen az antikommunista retorikán belül a kifejezésnek mind önkényuralmi, mind 

gyarmati utalásai előfordulnak. Az antikommunista számára a kommunizmus pontosan egy 

egész nép feletti, néhány uralkodó által gyakorolt, durva önkényuralmat, és a világ meghódí-

tására, vagyis az addig független népek önkényuralom alá vetésére irányuló akaratot jelenti.  
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A meghatározó politikai diskurzusban nem igazolható az elnyomás kifejezés használata saját 

társadalmunk leírására, mivel az elnyomás a Mások által elkövetett gonoszság.

A hatvanas és hetvenes évek új baloldali társadalmi mozgalmai azonban elmozdították az 

elnyomás fogalmának jelentését. Ebben az új használatban, az elnyomás azokat a hátrányokat 

és igazságtalanságokat jelöli, amiket egyes emberek, nem egy önkényes hatalom kényszerí-

tései miatt, hanem egy jó szándékú liberális társadalom mindennapi gyakorlatainak következ-

ményeként szenvednek el. Ebben az új baloldali értelemben egy uralkodó csoport önkényét 

egy másik csoport felett, mint például Dél-Afrikában, biztosan elnyomónak kell nevezni. De az 

elnyomás olyan csoportokat érintő rendszeres korlátozásokra is vonatkozik, melyek nem egy 

zsarnok szándékainak eredményeként állnak elő. Az elnyomás ebben az értelemben inkább 

strukturális, mint néhány ember választásainak és elveinek az eredménye. Okai a megkérdője-

lezetlen normákba, szokásokba, és szimbólumokba, az intézményi szabályok előfeltevéseibe, 

és ezen szabályok követésének kollektív következményeibe ágyazódnak. Marilyn Frye szavai-

val az elnyomás „emberek egy csoportjának vagy kategóriájának redukciója vagy immobilizá-

ciója felé ható erők és akadályok bezáruló struktúrája” (Frye, 1983a, p. 11). Ebben a kiterjesz-

tett strukturális értelemben az elnyomás azon számtalan, mély igazságtalanság összessége, 

melyeket egyes csoportoknak kell elszenvedniük a jó szándékú emberek egyszerű interak-

cióinak, a média és a kulturális élet sztereotípiáinak, a bürokratikus hierarchia illetve a piaci  

mechanizmusok strukturális sajátságaiban megnyilvánuló gyakran tudattalan feltételezések-

nek és reakcióknak – röviden a mindennapi élet normális folyamatainak következményeként. 

Nem tudjuk ezt a strukturális elnyomást az uralkodók eltávolításával, vagy néhány új törvény 

meghozatalával megszüntetni, mivel az elnyomást módszeresen újratermelik a jelentős gaz-

dasági, politikai és kulturális intézmények.

Az elnyomás szisztematikus voltából következik, hogy az elnyomott csoportnak nem fe-

leltethető meg szükségszerűen egy elnyomó csoport. Bár a strukturális elnyomáshoz hozzá- 

tartoznak a csoportközi viszonyok, ezek a viszonyok nem írhatók le az egyik csoport másik 

által történő tudatos és szándékos elnyomásának paradigmája segítségével. Foucault (1977) 

javaslata szerint ahhoz, hogy megértsük a hatalom jelentését és működését a modern társa-

dalomban, meg kell haladnunk a hatalom szuverenitásként2 elképzelt modelljét – egy diadikus 

viszonyt3 uralkodó és alattvaló között –, és helyette a hatalom gyakorlását, mint az oktatás,  

a bürokratikus koordináció, a fogyasztói javak, az orvosságok, stb. termelésének és elosztásá-

nak gyakran liberális és „humánus” gyakorlatát kell elemezni. Számtalan egyén tudatos csele- 

kedetei naponta járulnak hozzá az elnyomás fenntartásához és újratermeléséhez, ezek az  

emberek azonban általában egyszerűen végzik a munkájukat, élik az életület, és magukra nem 

mint az elnyomás megvalósítóira gondolnak.

Nem azt állítom, hogy az elnyomás rendszerén belül egyes emberek nem bántalmaz-

nak másokat, az elnyomott csoportok tagjait. A megerőszakolt nő, a megvert fekete fiatal,  

2 Jelentése: önálló, független – a szerkesztő megjegyzése
3 Jelentése: kettős – a szerkesztő megjegyzése

a sztrájk során kizárt munkás, az utcán zaklatott meleg férfi azonosítható cselekvők szándékos 

cselekedeteinek áldozata. Azt sem szándékozom tagadni, hogy bizonyos csoportok kedvezmé-

nyezettjei más csoportok elnyomásának, és ezáltal érdekükben áll azok elnyomásának folyta-

tódása: minden egyes elnyomott csoporthoz tartozik egy olyan csoport, amely kiváltságos e 

másikhoz képest.

Az elnyomás fogalma a radikálisok között a hatvanas évek óta jelen van, részben re-

akcióként azon marxista próbálkozásokra, hogy redukálják a rasszizmus és szexizmus igaz-

ságtalanságait az osztályuralom és a burzsoá ideológia következményeire. A faji, szexuális, 

életkor szerinti diszkrimináció, a homofóbia némely társadalmi mozgalom véleménye szerint 

az elnyomás különböző formái, melyek saját, az osztálydinamikától független dinamikával 

rendelkeznek, annak ellenére, hogy néhol kimutathatók kapcsolatok az osztályelnyomással.  

Az elmúlt tíz évben a szocialisták, feministák és antirasszista aktivisták között lezajlott –  

gyakran meglehetősen heves – vitákból az a konszenzus kezd kibontakozni, hogy társadal-

munkban számos különböző csoportot kell elnyomottnak tekinteni, és az elnyomás egyik 

formájának sem lehet oksági vagy morális elsőbbséget tulajdonítani (lásd Gottlieb, 1987). 

Ugyanez a vita vezetett annak az elismeréséhez is, hogy a csoportkülönbségek az egyéni 

életeket számtalan módon metszik, ennek következtében különböző módon tartalmazhatnak  

kiváltságot és elnyomást ugyanazon személy részére. Csak az elnyomás fogalamának sok-

színű kifejtése képes megragadni ezeket a felismeréseket.

Ennek megfelelően, az alábbiakban az elnyomás öt arcának elemzését adom, mint a  

kategóriák és megkülönböztetések egy hasznos rendszerét, amely átfogó abban az értelem-

ben, hogy lefedi az összes csoportot, amelyek elnyomásáról az új baloldali mozgalmak beszél-

nek, valamint magába foglalja elnyomásuk minden formáját. Az elnyomás öt arcát ezen cso-

portok helyzetének elemzésén keresztül vázolom fel. Mivel a csoportok elnyomása különböző 

tényezőkből vagy tényezők bizonyos kombinációjából áll össze, az elnyomás redukálhatatlan: 

nem hiszem, hogy lehetséges neki definíciót adni. Az ebben a fejezetben megfogalmazott 

öt kategória azonban alkalmas arra, hogy leírja bármely csoport elnyomását, és hogy más 

csoportok elnyomásával való hasonlóságait és különbségeit megragadja. Fel kell azonban 

először tennünk a kérdést, mit értünk egy csoporton.

A társadalmi csoport fogalma

Az elnyomás strukturális jelenségekre utal, amelyek immobilizálnak vagy leértékelnek 

egy csoportot. De mi az, hogy csoport? A mindennapi beszéd olyan társadalmi csoportok 

alapján tesz különbséget az emberek között, mint nők és férfiak, korosztály szerinti csoportok, 

faji és etnikai csoportok, vallási csoportok, stb. Ezen társadalmi csoportok nem egyszerűen  

az emberek csoportjai, mivel sokkal alapvetőbb módon kapcsolódnak az emberek identitásá-

hoz, mint csupán az odatartozás. A kollektivitás meghatározott fajtái, amelyeknek fontos kö-

vetkezményei vannak az emberek saját magukról és másokról kialakított képét illetően. Ennek 

ellenére sem a társadalomelmélet, sem a filozófia nem rendelkezik a társadalmi csoport tiszta 

és kifejlett fogalmával (lásd Turner és munkatársai, 1987).
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A társadalmi csoport az emberek olyan kollektívája, amely legalább egy másik csoporttól 

különbözik kulturális formáiban, gyakorlataiban vagy életvitelében. Egy csoport tagjai vonzód-

nak egymáshoz hasonló tapasztalataik vagy életmódjuk miatt, és ez arra készteti őket, hogy 

inkább egymással vagy legalábbis egymással másként alakítsanak ki kapcsolatokat, mint 

azokkal, akiket a csoporthoz nem tartozóként azonosítanak.

A csoport társadalmi viszonyok kifejeződése; egy csoport csak legalább egy másik cso-

porttal szembeni viszonyában létezik. A csoportazonosítás tehát olyan azonos társadalomhoz 

tartozó társadalmi kollektívák találkozásakor és interakciójakor jelentkezik, amelyek különbsé-

get tapasztalnak életmódjuk és kapcsolódási formáik között.

Egy amerikai indián csoport tagjai például magukra mint „az emberekre” gondoltak, 

mindaddig, míg kizárólag csak maguk között teremtettek kapcsolatokat. A találkozás más 

amerikai indiánokkal létrehozta a különbözőség tudatát; a kívülállókat csoportként nevezték 

meg, s az első csoport magát is csoportként kezdte látni. Társadalmi csoportok azonban 

nemcsak a különböző társadalmak találkozásából születnek. A társadalmi folyamatok is el-

különítenek csoportokat egy adott társadalmon belül. A munka nemi alapon történő megosz-

tása például létrehozta a nők és férfiak társadalmi csoportját minden ismert társadalomban.  

Az egyes nemek tagjai, annak alapján, amit tesznek vagy tapasztalnak, rendelkeznek bizonyos 

affinitással csoportjuk más tagjai iránt, és még akkor is megkülönböztetik magukat a másik 

nemtől, ha mindkét nem tagjai úgy gondolják, sok minden közös bennük a másik nem tagjai-

val, ugyanahhoz a társadalomhoz tartoznak.

A politikai filozófiában jellegzetesen nincs helye a társadalmi csoport fogalmának. 

Amikor filozófusok vagy politikai gondolkodók tárgyalnak csoportokról, hajlamosak őket vagy  

az összesített (aggregate) modell, vagy a társasági (associate) modell alapján felfogni; mind-

kettő módszertani individualista elképzelés. Ebből kifolyólag ahhoz, hogy eljussunk a társa-

dalmi csoport számunkra megfelelő fogalmához, hasznos lehet a társadalmi csoportot össze-

vetni az összesített és a társasági modellel.

Összesítésen az emberek egy adott tulajdonság alapján történő besorolását értjük.  

Az embereket számtalan tulajdonság alapján lehet összesíteni – legyen az a szemük színe, 

autójuk típusa vagy az utca, ahol laknak. Néhányan a társadalmunkban érzelmi és társadalmi 

jellegzetességgel bíró csoportokat összesítésekként fogják fel, azaz mint az emberek bizo-

nyos tulajdonságok alapján, mint a bőrszín, nemi szervek, életkor, történő esetleges felosz-

tását. George Sher például a társadalmi csoportokat, mint összesítéseket kezeli, és ezen 

besorolások esetlegességet indokként használja, arra, hogy ne szánjon különleges figyelmet  

a csoportokra. 

Valójában annyi csoport van, ahány kombinációja létezik az embereknek; és amennyi-

ben követeléseket támasztunk a faji, szexuális és egyéb erősen szembetűnő csoportok 

egyenlő bánásmódban való részesítésére, míg a többi csoporttal szemben ezt nem tesz-

szük meg, az eredmény merő favorizálás lesz (Sher, 1987a, p. 256).

Az „erősen szembetűnő” társadalmi csoportok, mint például a feketék és a nők azon-

ban különböznek az összesítésektől vagy az „emberek egyszerű kombinációtól” (lásd French 

1975; Friedman & May, 1985; May, 1987). A társadalmi csoportot ugyanis alapvetően nem  

a közös tulajdonságok, hanem egyfajta identitás-tudat határoz meg. Ami a fekete amerikaiakat 

mint társadalmi csoportot meghatározza, az alapvetően nem a bőrszínük; egyes világos bőrű 

emberek feketeként határozzák meg magukat. Bár időnként objektív tulajdonságok szükség-

szerű feltételei önmagunk vagy mások adott társadalmi csoportba sorolásához, egy bizonyos 

társadalmi státusszal való azonosulás – ezen társadalmi státusznak a termékeként előálló  

közös narratíva és az ön-azonosulás – határozza meg a csoportot csoportként.

A társadalmi csoportok nem az egyénektől függetlenül létező entitások, de nem is csu-

pán egyéneknek az identitásukra nézve külsődleges vagy véletlenszerű tulajdonságaik alap-

ján történik esetleges csoportosításuk. A társadalmi csoportok létezésének elismerése nem 

járul hozzá a kollektívák eltárgyiasításához, ahogy azt egyesek állítanák. Az emberek identi-

tását részben a csoport által hordozott jelentéstartalmak alkotják, azaz a csoport tagjai által 

magukénak vallott kulturális formák, társadalmi helyzetek és történelem, mivel ezeket a jelen-

téstartalmakat vagy rájuk erőltették, vagy ők maguk hozták létre, esetleg mindkettő (vö. Fiss, 

1976). A csoportok nem mint szubsztanciák valóságosak, hanem mint társadalmi kapcsolatok 

bizonyos formái (vö. May, 1987, p. 22-23.).

A moralisták és politikai filozófusok a társadalmi csoportok kérdését hajlamosak ösz-

szesítések helyett társaságokként elképzelni, ugyanúgy megkerülve ezzel a kérdés lénye-

gét. (pl. French, 1975; May, 1987, 1. fejezet). Társaság alatt egy formálisan szervezett intéz-

ményt értenek, mint például egy klub, vállalat, politikai párt, egyház, egyetem vagy egyesület.  

A csoportok összesített modelljével szemben a társasági modell felismeri, hogy a csoporto-

kat sajátos gyakorlatok és kapcsolati formák határozzák meg. Ennek ellenére egy tekintetben 

ugyanolyan problémás, mint az összesített modell. Ez utóbbi az egyént a csoportnál előbbre 

valóként fogja fel, mivel a társadalmi csoportot csupán az egyénekhez tartozó tulajdonságok 

halmazára egyszerűsíti le. A társasági modell implicit4 módon szintén ontológiailag5 előbbre  

valónak fogja fel az egyént a közösséghez képest, hiszen az egyének hozzák létre közösségei- 

ket, a közösségek egyénekből állnak.

A társadalmi viszonyok szerződéses modellje megfelelő a társaságok megértésére,  

de a csoportokéra nem. Az egyének társaságokat alapítanak, érett személyek jönnek ösz-

sze, szabályokat, pozíciókat és hivatalokat hoznak létre. Az egyének viszonya a társaságok-

hoz általában önkéntes, de még ha nem is, a személy akkor is általában belépett a társaságba.  

Az egyén elsődlegesebb a társaságnál abban az értelemben is, hogy a személy identitását és 

öntudatát általában a társasági tagság előttről származónak, attól relatíve függetlennek tekintik.

A csoportok ezzel szemben meghatározzák az egyéneket. Egy személy egyedi történeti 

tudatát, vonzódásait és elkülönüléseit, még érvelésének, értékelésének és érzelemkifejezé-

sének módját is részben a csoport-hovatartozásai határozzák meg. Ez nem azt jelenti, hogy 

az embereknek nincs egyéni stílusuk, vagy hogy nem tudnak felül emelkedni, vagy elutasítani 

4 Jelentése: ki nem mondott – a szerkesztő megjegyzése
5 Ontológia jelentése: a létről, a lét legáltalánosabb törvényeiről szóló filozófia – a szerkesztő megjegyzése
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egy csoportidentitást. Azt sem gondolhatjuk, hogy az egyéneknek nem léteznek ezen csoport-

identitásoktól független jellemzőik. 

Ahogy arra az előzőekben rámutattam, az igazságosság több kortárs elméletének hátte-

rében lévő társadalmi ontológia módszertani individualista vagy atomista. Azt feltételezi, hogy 

az egyén ontológiailag előbbre való a társadalomnál. Ez az individualista társadalmi ontoló-

gia általában együtt jár az énnek mint függetlennek a normatív elképzelésével. A hiteles én 

független, egységes, szabad, és önmaga által meghatározott, nem függ a történelemtől és  

a közösségektől, élettervét teljes mértékben maga választja meg.

A poszt-strukturalista filozófia egyik fő eredménye az volt, hogy leleplezte az egységes, 

önmagát teremtő szubjektumnak ezt a metafizikáját – amely az alanyt mint egy önálló ere-

detet, mint egy alapvető szubsztanciát állítja be, amihez csak esetlegesen kapcsolódhatnak  

a nem, nemzetiség, családi szerep, intellektuális álláspont, stb. jellemzői. A szubjektum ilyen 

formában történő elképzelése feltételezi a tudatnak a nyelven és a szubjektum környezetét 

képező társadalmi interakciókon kívüliként, azt megelőzőként történő felfogását. A filozófia 

több aktuális áramlata kérdőjelezi meg ezt a mélyen gyökeredző karteziánus előfeltevést.  

A lacani pszichoanalízis és az általa befolyásolt társadalmi és filozófiai elmélet például az ént 

a nyelvi pozicionálás eredményeként fogja fel, amely mindig a más emberekkel vett konkrét 

kapcsolatok és azok kevert identitásainak kontextusához kötődik (Coward & Ellis, 1977).  

Az én a társadalmi folyamatok terméke és nem azok eredete.

Egészen más nézőpontból ugyan, de Habermas is jelzi, hogy a kommunikatív cselekvés 

elméletének is meg kell kérdőjeleznie a „tudatosság filozófiáját”, amely a társadalmi viszonyok 

ontológiai eredeteként jelöli meg a tudatos egókat. A kommunikatív cselekvés elmélete az 

egyéni identitást nem eredetként, hanem a nyelvi és gyakorlati interakciók termékeként képzeli 

el (Habermas, 1987, p. 3-40.). Ahogy Stephen Epstein írja, az identitás 

az individualitás egy szocializált érzése, az egyénnek a társadalmi kategóriákhoz való 

viszonyával kapcsolatos önképek – amik magukba foglalnak az énről feltételezetten 

mások áltál alkotott nézeteket is – belső rendezettsége. Az identitás a társas viszo-

nyok, a meghatározó másokkal való találkozás és ezen találkozások feldolgozása,  

illetve a közösségekbe történő integráció során áll elő (Epstein, 1987, p. 29). 

A csoport- kategorizáció és a normák az egyéni identitás fontos összetevői (lásd Turner 

és munkatársai, 1987).

Valaki csatlakozik egy társasághoz, és még akkor is, ha ez tagság alapvető hatással is 

van az ember életére, akkor sem fogja a saját identitását úgy meghatározni ezzel a tagsággal, 

mint ahogy azt mondjuk navaho indiánságával6 teszi. A csoporthovatartozás azonban rendel-

kezik a Heidegger (1962) által „belevetettség”-nek nevezett jellemzővel: az ember tagként ta-

lálja magát egy csoportban, amit úgy tapasztal meg, mint ami mindig is létezett. Identitásunk 

nagyrészt mások ítéletei alapján határozódik meg, s ez adott tulajdonságokkal, sztereotípiák-

kal, normákkal felruházott csoportokkal történő azonosításon keresztül működik.

6 A navahók egy észak-amerikai bennszülött indián népcsoport – a szerkesztő megjegyzése

A csoport-hovatartozás belevetettségéből nem következik, hogy az ember nem hagyhat 

el egy csoportot, vagy hogy nem csatlakozhat újakhoz. Sok nő lesz leszbikus az után, hogy 

először a heteroszexualitással azonosul. Bárki, aki elég ideig él, öreg lesz. Ezek az esetek 

pontosan azért példázzák a belevetettséget, mert a csoport-hovatartozásban bekövetkezett 

ilyen változásokat az emberek mint saját identitásuk megváltozását tapasztalják meg. Az sem 

következik a csoport affinitás belevetettségéből, hogy az ember nem határozhatja meg a cso-

portidentitás jelentését saját maga számára: azok, akik azonosulnak egy csoporttal, újradefi-

niálhatják a csoportidentitás jelentését és normáit. A későbbiekben azt fogom megmutatni, 

hogy az elnyomott csoportok hogyan próbáltak meg pontosan ilyen újradefiniáláson keresztül 

szembeszállni elnyomásukkal. A lényeg most csupán annyi, hogy az ember először adottként 

talál egy csoportidentitást, és aztán veszi azt fel egy meghatározott módon. Csoportok létre-

jönnek ugyan, de soha nem alapítják őket.

A csoportok, ahogy mondtam, csak más csoportokkal szembeni viszonyukban létez-

nek. Egy csoportot azonosíthatnak kívülállók anélkül, hogy az így azonosítottaknak bármiféle 

különleges tudata lenne önmagukról, mint csoportról. Időnként egy csoport csak azért jön 

létre, mert egy csoport kizárja és megbélyegzi emberek egy kategóriáját, és az így megbélye-

gezettek csak lassan kezdik magukat, mint csoporttagokat azonosítani, a közös elnyomásuk 

alapján. A Vichy-kormány alatti Franciaországban7 például a zsidók, akik annyira asszimilá-

lódtak, hogy nem rendelkeztek semmilyen különlegesen zsidó identitással, zsidóként lettek 

megbélyegezve, és egy adott társadalmi státusszal ellátva a többiek által. Ezek az emberek 

„felfedezték” magukat, mint zsidókat, és ezután alakítottak ki csoportidentitást és egymás 

iránti vonzódást (lásd Sartre, 1948). Egy személy csoportidentitásai lehetnek életének csupán 

hátterei vagy horizontjai, csak bizonyos interaktív kontextusokban kerülnek előtérbe.

A csoportok összesített modelljének talaján állva az emberek azt gondolhatják, hogy  

a társadalmi csoportok provokáló fikciók, amik esetleges tulajdonságokat esszencializálnak8. 

Ebből a nézőpontból nézve az előítélet, sztereotipizálás, diszkrimináció és kizárás problémái 

azért léteznek, mert egyes emberek tévesen azt hiszik, hogy csoportazonosulás alapján van 

különbség a tagok képességei, temperamentuma és erényei között. Az egyéneknek és egy-

máshoz való viszonyuknak ez a fajta individualista felfogása hajlamos az elnyomást a csopor-

tazonosítással azonosítani. Az elnyomás ezen nézőpont szerint a csoportokba osztás velejá-

rója. Mivel mások csoportként azonosítják őket, ki vannak zárva és megvetettek. Az elnyomás 

megszüntetése így a csoportok megszüntetését igényli. Az emberekkel egyénekként kell 

bánni és nem mint csoportok tagjaiként, és meg kell engedni nekik, hogy szabadon alakíthas-

sák életüket sztereotípiák és csoportnormák nélkül.

 

7 Az antiszemita Vichy-kormány Franciaországban a második világháború alatt 1940-1944 között uralkodott az ország déli  

részén. – a szerkesztő megjegyzése
8 Jelentése: lényegére sűrít és egységesnek, pontosan ugyanolyannak tart – a szerkesztő megjegyzése
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Ez a könyv nem ezen az állásponton van.9 Bár egyetértek azzal, hogy az egyéneknek le-

hetővé kellene tenni, hogy életterveiket a maguk módján valósítsák meg, butaság tagadni  

a csoportok valóságosságát. A helyi kötődések és előírt identitások csökkenésének mo-

dern mítosza ellenére a csoportkülönbségek a modern társadalomban is jellemzőek ma-

radtak. Ahogy a piacok és a társadalmi adminisztráció világméretekben egyre sűrűbbé szövi 

a társadalmi interdependencia10 hálóját, és ahogy egyre több ember találkozik idegenként 

egymással a városokban és vidéken, az emberek megtartják és megújítják etnikai, helyi, kor-

osztályi, nemi és foglalkozási csoport szerinti azonosulásaikat, újakat alakítanak ki a talál-

kozások során (vö. Ross, 1980, p. 19; Rotschild, 1981, p. 130). Még ha elnyomott csoporthoz 

tartoznak is, az emberek csoportidentitásai gyakran fontosak számukra. Úgy hiszem, hogy  

a csoportkülönbségek elkerülhetetlen és kívánatos vonásai a modern társadalmi folyamatoknak.  

A társadalmi igazságosság nem a különbség felszámolását igényli, hanem olyan intézményeket, 

amelyek elnyomás nélkül teszik lehetővé a csoportkülönbségek újratermelését és tiszteletét.

Bár némely csoport az elnyomásból kifolyólag alakult ki, valamint sok csoportközi  

interakciót a kiváltságok és elnyomások kapcsolatai strukturálnak, a csoportkülönbségek ön-

magukban nem elnyomó természetűek. Nincs minden csoport elnyomva. Az Egyesült Álla-

mokban a római katolikusok társadalmi csoportot alkotnak, különálló szokásokkal és egymás 

iránti vonzódással, mégsem tekinthetők elnyomott csoportnak. Egy csoport elnyomása a ké-

sőbbiekben kifejtésre került társadalmi gyakorlatoknak való kitettségükben áll.

Az a nézet, hogy a csoportok fikciók, valóban fontos antideterminista11, antiesszencia-

lista12 gondolatot hordoz. Az elnyomás gyakran a csoportkülönbségek megváltoztathatatlan, 

esszencialista természetű felfogása révén megy végbe, amely meghatározza, hogy a csoport-

tagok mit érdemelnek vagy mire képesek, és amely a csoportok közti minden hasonlóságot 

vagy közös tulajdonságot figyelmen kívül hagyva, hermetikusan elzárja őket egymástól. Ahhoz, 

hogy megerősítsük az elnyomás nélküli társadalmi csoportkülönbségek lehetőségét, sokkal 

viszonylagosabb és változékonyabb formában kell felfognunk a csoportokat.

Bár a vonzódások és megkülönböztetések társadalmi folyamatai csoportokat eredmé-

nyeznek, nem ruházzák fel ezen csoportokat alapvető lényegiséggel. Egy csoport tagjainak 

nincs közös természete. A csoportok, mivel folyamatok eredményei, változékonyak, létrejön-

nek és el is tűnnek. Homoszexuális gyakorlatok például sok társadalomban és történelmi  

periódusban léteztek. A csoportként azonosított – és egyben azonosuló – meleg férfiak  

és leszbikusok azonban csak a 20. században tűntek fel (lásd Ferguson, 1989; Altman, 1981).

A társadalmi viszonyokból és folyamatokból létrejövő csoportkülönbségek gyakran el-

lentmondanak egymásnak. Különösen a nagy, komplex és erősen differenciált társadalmak-

ban a társadalmi csoportok nem lehetnek homogének, belső differenciáltságukban tükrözik 

9 Itt a szerző az eredeti műre gondol, amelyben ez a fejezet megjelent: Young, I. M. (1990). Justice and the politics of diffe-

rence. Princeton University Press – a szerkesztő megjegyzése
10 Jelentése: kölcsönös függés – a szerkesztő megjegyzése
11 Jelentése: nem gondolja, hogy valami előre elrendelt vagy rajtunk kívül álló erők eredménye – a szerkesztő megjegyzése
12 Jelentése: szembe megy azzal az elképzeléssel, hogy egy csoport tagjai mind ugyanolyanok – a szerkesztő megjegyzése

a szélesebb társadalom többi csoportját. A mai amerikai társadalomban a feketék nem egy 

egyszerű, közös életet élő, egységes csoport. Mint más faji és etnikai csoportok, ők is diffe- 

renciáltak korosztály, nem, osztály, szexualitás, régió és nemzetiség szerint, ezek bármelyike 

meghatározó csoportidentitássá válhat egy adott kontextusban.

A csoportkülönbségeknek ez a fajta többszörös, egymást metsző, változékony és vál-

tozó felfogása feltételezi az autonóm, egységes én egy másik kritikáját is. A miénkhez hasonló 

komplex, erősen differenciált társadalmakban az ember többszörös csoportazonosulással 

rendelkezik. Az sem kizárt, hogy kultúrája, kilátásai és csoporttagságaiból adódó kiváltságos 

és elnyomásos viszonyai nincsenek összhangban egymással. Ebből kifolyólag a részben cso-

portaffinitásaik és kapcsolataik által meghatározott egyes egyéneket lehetetlen egységesíteni, 

ők maguk sokszínűek és nem szükségszerűen egységesek.

AZ ELNYOMÁS ARCAI

Kizsákmányolás

Marx kizsákmányolás elméletének elsődleges célja, hogy megmagyarázza, hogyan lé-

tezhet osztálystruktúra a törvények és normák által megerősített osztálykülönbségek nélkül. 

A prekapitalista társadalmakban az uralom nyílt és közvetlen politikai eszközökön keresztül 

valósult meg. Mind a rabszolgatartó társadalomban, mind a feudális társadalomban a mások 

munkatermékének elsajátításához fűződő jog részben meghatározza az osztálykiváltságokat. 

Ezek a társadalmak a természetes alacsonyabb- és felsőbb rendűség ideológiájával legitimál-

ják az osztálykülönbségeket.

A kapitalista társadalom ezzel szemben eltörli a hagyományos, jogilag megerősített 

osztálykülönbségeket, és az emberek törvényes szabadságába vetett hitet hirdeti. A munká-

sok szabadon lépnek szerződéses viszonyba a munkaadókkal, cserébe fizetést kapnak; a tör-

vény vagy szokás semmilyen formális mechanizmusa nem kényszeríti őket arra, hogy annak  

a munkaadónak vagy bármilyen munkaadónak dolgozzanak. Így áll elő a kapitalizmus rejtélye: 

ha mindenki formálisan szabad, hogyan lehetséges az osztályuralom? Miért maradnak fenn 

osztálykülönbségek a gazdagok (a termelőeszközök birtokosai) és a nekik dolgozó emberek 

tömegei között? A kizsákmányolás elmélete megválaszolja ezt a kérdést.

A profit, a tőkés hatalom és gazdagság alapja rejtély marad, ha azt feltételezzük, hogy 

a piacon a javak az értékük szerint kerülnek cserére. A munkaérték elmélet eloszlatja ezt  

a rejtélyt. Minden jószág értéke az előállításához szükséges munkaidő függvénye. A munka-

erő az egyetlen jószág, amely elfogyasztása során új értéket hoz létre. A profit az elvégzett 

munka értéke és a kapitalista által megvásárolt munkavégző képesség értéke közti különb- 

ségből adódik. A profit csak azért lehetséges, mert a tőke tulajdonosa elsajátítja a termelés 

során előállított értéktöbbletet.

Az elmúlt években marxista tudósok jelentős nyilvános vitát folytattak a kizsákmányolás 

jelen leírását lehetővé tevő munkaérték elmélet alkalmazhatóságáról (lásd Wolff, 1984). John 
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Roemer (1982) például a kizsákmányolás olyan elméletét dolgozta ki, amely – állítása szerint 

– megőrzi Marx gondolatainak elméleti és gyakorlati céljait, de mindezt anélkül, hogy különb-

séget tételezne az értékek és az árak között, s korlátozná az absztrakt munka fogalma. Nem 

célom, hogy technikai-gazdasági vitákba bonyolódjak, csupán a kizsákmányolás fogalmának 

helyét szeretném jelezni az elnyomás általam szorgalmazott felfogásában.

Marx kizsákmányolási elméletéből hiányzik az explicit13 normatív jelentés, bár a munká-

sok kizsákmányolására vonatkozó kijelentés mind normatív14, mind deskriptív15 tartalommal 

is bír (Buchanan, 1982). C. B. Macpherson (1973) sokkal egyértelműbben normatív formában 

rekonstruálja a kizsákmányolás ezen elméletét. A kapitalista társadalom igazságtalansága 

abban áll, hogy egyes emberek a képességeiket más emberek irányítása alatt, azok céljai-

nak megfelelően és azok javára gyakorolják. A termelőeszközök magántulajdonán valamint  

a munka és javak megvásárlásának képességét elosztó piacon keresztül a kapitalizmus szisz-

tematikusan ruházza át egyes emberek hatalmát másokra, ezáltal fokozva az utóbbiak hatal-

mát. A hatalom átruházásának ezen folyamatai során, Macpherson szerint, a tőkés osztály 

megszerzi és fenntartja azt a képességét, hogy előnyöket nyerjen ki a munkásokból. Nem 

egyszerűen arról van szó, hogy a munkások hatalma a tőkésekre száll, hanem arról is, hogy  

a munkások hatalma az átruházás mértékénél jobban csökken, hiszen a munkások anyagi 

megfosztottságot és az irányítás elvesztését egyszerre szenvedik el, az önbecsülés fontos 

elemétől fosztják meg őket. Az igazságosság tehát szükségessé teszi az ezen átruházási  

folyamatot lehetővé tevő és megerősítő intézményi formák megszüntetését. Olyan intézményi 

formákkal kell helyettesíteni őket, amelyek mindenki számára lehetővé teszik, hogy képessé-

geiket olyan formában fejlesszék és használják, ami nemhogy korlátozza, hanem éppen hogy 

segíti mások hasonló fejlődését.

A kizsákmányolás fogalmában kifejeződő központi meglátás tehát az, hogy az elnyo-

más egy társadalmi csoport munkájának egy másik csoport javára történő átruházásának 

állandó folyamata által történik. Az osztálykülönbségek igazságtalansága nem csak abban 

az elosztási tényben áll, hogy egyes embereknek nagy vagyonuk van, míg a legtöbb ember-

nek kicsi (vö. Buchanan, 1982, p. 44-49; Holmstrom, 1977). A kizsákmányolás egy társadalmi 

csoportok közötti strukturális viszonyt testesít meg. A mi számít munkának?, ki csinálja?, mit?, 

kinek?, hogyan jutalmazzák a munkát? kérdésekre adandó válaszokat irányító társadalmi sza-

bályok, valamint a munkatermék elsajátításának társadalmi folyamata hatalmi és egyenlőt-

lenségi viszonyok megtestesülésének irányába hat. Ezeket a viszonyokat szisztematikusan 

termelik és újratermelik, a nincstelenek energiáját folyamatosan felhasználják, hogy a tehető-

sebbek hatalmát, státusát és vagyonát fenntartsák és fokozzák.

Sok író érvelt meggyőzően amellett, hogy a kizsákmányolás marxi fogalma túl szűk,  

és nem foglalja magában az uralom és elnyomás minden formáját (Giddens, 1981, p. 242;

 

13 Jelentése: kimondott – a szerkesztő megjegyzése
14 Jelentése: előíró jellegű – a szerkesztő megjegyzése
15 Jelentése: leíró jellegű – a szerkesztő megjegyzése

Brittan & Maynard, 1984, p. 93; Murphy 1985; Bowles & Gintis, 1986, p. 20-24). A marxista 

osztályelmélet például képtelen megmagyarázni a nemi és faji elnyomás fontos jelenségeit.  

Azt jelenti-e ez, hogy a nemi és faji elnyomás nem kizsákmányoló jellegű, és hogy teljesen kü-

lönálló kategóriákat kéne fenntartanunk ezeknek az elnyomásoknak? Vagy kiszélesíthetjük-e  

a kizsákmányolás fogalmát úgy, hogy abba olyan más módok is beletartozzanak, amelyek  

során az egyik csoport munka és energia kibocsátása egy másiknak válik a javára, újrater-

melve ezáltal a köztük fennálló uralmi viszonyt?

A feministáknak nem okozott komoly nehézséget, hogy kimutassák, a nők elnyomása 

részben a hatalom férfiakra történő szisztematikus és viszonzatlan átruházásából adódik.  

A nők elnyomása nem csupán a státusz-, hatalom- és vagyonbeli egyenlőtlenségekből áll, ami 

a kiváltságos tevékenységekből való kirekesztettségük eredménye. A férfiak szabadsága, ha-

talma, státusza és önmegvalósítása pontosan azért lehetséges, mert a nők dolgoznak nekik. 

A nemi kizsákmányolásról két szempontból beszélhetünk: egyrészt az anyagi munka eredmé-

nyének, másrészt a szexuális és érzelmi „szolgáltatások” átruházásának kapcsán.

Christine Delphy (1984) például a házasságot, mint osztályviszonyt írja le, amelyben 

férfiak összehasonlítható viszontszolgáltatás nélkül húznak hasznot a nők munkájából. Egyér-

telművé teszi, hogy a kizsákmányolás nem egyszerűen a házimunkákat foglalja magában, 

hiszen ez különböző feladatokat jelenthet, hanem abból a tényből adódik, hogy olyan valaki 

számára végzik a feladatokat, akitől függő helyzetben vannak. Így például a világon a legtöbb 

mezőgazdasági termelési rendszerben a férfiak viszik a piacra a javakat, amiket a nők termel-

tek; ráadásul általában kizárólag a férfiak státuszát és vagyonát gyarapítja az elvégzett munka.

Ann Ferguson (1979, 1984, 1989) a nők energiáinak férfiakra történő átruházásának egy 

másik formáját azonosítja. A nők a gyermekeket és a férfiakat érzelmi gondoskodással, vala-

mint a férfiakat szexuális kielégüléssel látják el, viszonzásul azonban viszonylag keveset kap-

nak ebből a férfiaktól (vö. Brittan & Maynard, 1984, p. 142-48). A nők nemi szocializációja álta-

lában a férfiaknál figyelmesebbé tesz minket az interaktív dinamikák iránt, tapasztaltabbá az 

emberek érzései iránti empátia és támogatás nyújtásában, valamint az interaktív feszültségek 

elsimításában. Mind a férfiak, mind a nők a nőkben látják személyes életük letéteményeseit, 

a nők azonban gyakran panaszkodnak, hogy nem kapják meg ugyanezt, amikor a férfiakhoz 

fordulnak érzelmi támogatásért (Easton, 1978). A heteroszexualitás normái ráadásul a férfiak 

gyönyöre köré épülnek, ebből kifolyólag sok nő alig kap kielégülést a férfiakkal folytatott szexu-

ális tevékenységekből (Gottlieb, 1984).

A nemi kizsákmányolás legtöbb feminista elmélete a patriarchális család intézményi 

struktúrájára koncentrált. Mostanában azonban a feministák elkezdték felfedezni a nemi ki-

zsákmányolás modern munkahelyen és államon keresztül megtestesülő viszonyait. Carol 

Brown amellett érvel, hogy mivel a férfiak kivonták magukat a gyermekek iránti felelősség 

alól, sok nőnek az államtól vált függővé a megélhetése, mivel ők továbbra is majdnem tel-

jes felelősséget vállalnak a gyermeknevelésben (Brown, 1981; vö. Boris & Bardaglio, 1983;  

Ferguson, 1984). Ez a női házimunka kizsákmányolásának új, állami intézmények által közvetí-

tett, rendszerét hozza létre, melyet ő közpatriarchátusnak nevez.
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A 20. századi kapitalista gazdaságokban a női munkaerőt egyre nagyobb mértékben 

foglalkoztató munkahelyek, a nemi kizsákmányolás másik fontos területét adják. David Alex- 

ander (1987) amellett érvel, hogy a nőies munkák tipikusan nemi alapú feladatokat tartalmaz-

nak, szexuális szolgáltatások nyújtását, ápolást, mások testének gondozását vagy munkahe-

lyi feszültségek elsimítását. Így a nők energiája mások – általában férfiak – státuszát növelő, 

másokat kielégítő vagy megnyugtató munkákban kerül felhasználásra; a pincérnők, egyházi 

dolgozók, nővérek és más gondozók ilyen nemi alapú munkái gyakran észrevétlenek és alul-

kompenzáltak maradnak.

Összefoglalásképpen, a nők marxista értelemben annyiban kizsákmányoltak, amennyi-

ben bérmunkásnak számítanak. Egyesek amellett érveltek, hogy a női házimunka is egyfajta 

osztály-kizsákmányolást jelent, hiszen az így elvégzett munkát a család összbére fedezi.  

A nők azonban csoportként a nemi kizsákmányolás speciális formáinak vannak kitéve, ame-

lyek során energiájuk és hatalmuk, gyakran észrevétlenül és elismerés nélkül, a férfiak javára 

használódik el, akik így fontosabb és kreatívabb munkát végezhetnek, növelhetik státuszukat 

vagy környezetük minőségét, és élvezhetik a nők által biztosított szexuális vagy érzelmi szol-

gáltatásokat.

A faj az osztályhoz és a nemhez hasonló alapvető struktúrája az elnyomásnak. Mik  

a kizsákmányolás faj-specifikus formái? Kétség sem fér hozzá, hogy az Egyesült Államokban 

a fajinak beállított csoportok, különösen a feketék és a latinók16 ki vannak téve a szegmentált 

munkaerőpiacból fakadó fokozott tőkés kizsákmányolásnak, ami hajlamos a képzett, magas 

fizetésű, szakszervezeti munkákat a fehéreknek fenntartani. Erőteljes vita övezi azt a kérdést, 

ez a „szuperkizsákmányolás” a teljes fehér népességnek, vagy csak a tőkés osztálynak kedvez 

(lásd Reich, 1981). Én itt nem szándékozom belépni ebbe a vitába.

Függetlenül attól, hogy valaki hogyan foglal állást a fajinak beállított csoportok tőkés 

kizsákmányolásáról szóló fentebb felvázolt vitában, a fő kérdés az marad, vajon lehetséges-e 

a nemi kizsákmányolással analóg fajilag specifikus kizsákmányolást azonosítani. Úgy gondo-

lom, az alantas munka kategóriája lehetővé tenné ezt a felfogást. Eredete alapján az alantas 

(menial) szó a szolgálók munkáját jelöli. Ahol rasszizmus van, ott létezik az a feltevés, hogy  

az elnyomott faji csoportok tagjai a kiváltságos csoport tagjainak – vagy azok közül néhánynak  

   – a szolgálói vagy legalább is annak kéne lenniük. A legtöbb fehér rasszista társadalomban 

ez azt jelenti, hogy sok fehér embernek van sötét- vagy sárgabőrű szolgálója. Az Egyesült 

Államokban a mai napig jelentős a házi kisegítő személyzet faji strukturáltsága. Az Egyesült Ál-

lamokban mára azonban a legtöbb szolgáltatás nyilvánossá vált: bárkinek lehetnek szolgálói, 

aki egy jó hotelbe vagy jó étterembe megy. A szolgálók gyakran vesznek részt az üzleti veze-

tők, állami tisztségviselők és más magas beosztású diplomások mindennapi – és éjszakai –  

elfoglaltságaiban. Társadalmunkban továbbra is erős az a kulturális előírás, hogy a szolgálói 

munkákat – boy, portás, szobalány, kalauz, stb. – fekete vagy latino munkásokkal töltsék fel.

16 Latino: dél-amerikai származású amerikaiak legtágabb megjelölése – a fordító megjegyzése

Az alantas munka azonban általában nemcsak a kiszolgálásra utal, hanem minden 

szolgai, képzetlen, alacsonyan fizetett, függetlenséget nélkülöző munkára is, amelyben va-

laki emberek utasítgatásainak van kitéve. Az alantas munka általában kisegítő munka, mások 

munkavégzéséhez szükséges, ahol ezek a mások kapnak elsődleges elismerést a munka el-

végzéséért. A segédmunkásokat egy építkezésen például a hegesztők, villanyszerelők, asz-

talosok és más képzett munkások ugráltatják, az elvégzett munkáért járó elismerést azonban 

csak az utóbbiak kapják meg. Az Egyesült Államokban a faji diszkrimináció valaha a feketék-

nek, chicanóknak, amerikai indiánoknak és kínaiaknak tartotta fenn az alantas munkákat, amik 

a mai napig általában a fekete és latino munkásokhoz kötődnek (Symanski, 1985). Az alantas 

munka ezen kategóriáját mint a fajspecifikus kizsákmányolás egy formáját, ideiglenes, felderí-

tésre váró kategóriának szánom.

A kizsákmányolás igazságtalanságát leggyakrabban egy elosztási modell keretei közt 

értelmezik. Például Bruce Ackerman, bár nem ad egyértelmű definíciót, úgy tűnik „kizsákmá-

nyolás” alatt a vagyon, a bevétel és más erőforrások csoport alapú és strukturálisan fenn-

maradó súlyosan egyenlőtlen elosztását érti (Ackerman, 1980). John Roemer definíciója  

a kizsákmányolásra szűkebb és sokkal szigorúbb: „Egy cselekvő akkor van kizsákmányolva,  

ha a társadalom nettó termelésének egy megvalósítható elosztásában, az általa kapható bár-

melyik jószágkosárban megtestesülő munka mennyisége, kevesebb, mint az általa kibocsátott 

munka” (Roemer, 1982, p. 122). Ez a definíció is az intézményi viszonyok és folyamatok helyett 

az elosztási végeredményre fordítja a figyelmet.

Jeffrey Reiman amellett érvel, hogy a kizsákmányolás ilyen elosztásra összpontosító 

felfogása az osztályfolyamatok igazságtalanságait az osztályok által birtokolt termelőerők 

egyenlőtlenségeinek függvényévé redukálja. Ez a felfogás, Reiman szerint, nem ragadja meg 

a tőkések és munkások közti erőviszonyt, azt a tényt, hogy a szóban forgó egyenlőtlen csere  

a munkásoknak kevés lehetőséget biztosító kényszerítő struktúrákon belül zajlik. (Reiman, 

1987; vö. Buchanan, 1982, p. 44-49; Holmstrom, 1977). A kizsákmányolás igazságtalansága 

az energiák egyik csoporttól a másik felé történő átruházását, és az egyenlőtlen elosztást lét-

rehozó társadalmi folyamatokban és a felhalmozást keveseknek lehetővé, míg másokat ebben 

súlyosan korlátozó társadalmi intézményekben ragadható meg. A kizsákmányolás igazságta-

lanságait nem lehet a javak újraelosztásával megszüntetni, mert ameddig az intézményesített 

gyakorlatok és a strukturális viszonyok változatlanok maradnak, addig az átruházás folyamata 

újra fogja termelni az előnyök egyenlőtlen elosztását. Kizsákmányolás helyett az igazságos-

ság megteremtéséhez a döntéshozatali intézmények és gyakorlatok újjászervezése, a munka-

megosztás módosítása, és az intézményi, strukturális és kulturális változások hasonló lépései 

szükségesek.

Marginalizáció

Az Egyesült Államokban a faji elnyomás egyre inkább a marginalizáció, sem mint a ki-

zsákmányolás formájában jelenik meg. A marginalizált emberek azok, akiket a munkapiac nem 

tud, vagy nem akar alkalmazni. Nemcsak a harmadik világban, de a legtöbb nyugati kapitalista 
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társadalomban is egyre nő az underclass17 rétegek tömege, többségük tartósan a társadalom 

peremére szorult, legtöbbjüket fajilag jelölik meg: feketék és indiánok Latin-Amerikában és 

feketék, kelet-indiaiak, kelet-európaiak vagy észak-afrikaiak Európában.

A marginalizáció azonban nemcsak a faj alapján megkülönböztetett csoportok végzete. 

Az Egyesült Államok lakosságának szégyenletesen nagy aránya marginalizált: idős emberek; 

növekvő számban olyan nem túl idős emberek, akik miután elbocsátották őket nem találnak 

új munkát; fiatalok, főként latino és fekete pályakezdő fiatalok; egyedülálló anyák gyerekeikkel; 

más kényszerű munkanélküliek; számos mentálisan és fizikailag fogyatékos ember; amerikai 

indiánok, elsősorban, azok akik rezervátumokban élnek.

A marginalizáció az elnyomás talán legveszélyesebb formája. Emberek egy teljes cso-

portja kirekesztődik a hasznos társadalmi életből, ezzel fokozott anyagi nélkülözésnek és akár 

a teljes megsemmisülésnek vannak kitéve. A marginalizáció okozta anyagi megfosztottság 

természetesen igazságtalan, különösen egy olyan társadalomban, ahol sokak jelentős anyagi-

akkal bírnak. Napjaink fejlett kapitalista társadalmaiban nagyjából elfogadják a marginalizáció 

okozta anyagi megfosztás igazságtalan voltát, lépéseket is tettek a megoldására jóléti juttatá-

sokkal, szolgáltatásokkal. A jóléti állam folyamatossága azonban nem biztosított, és a legtöbb 

jóléti társadalomban, legfőképpen az Egyesült Államokban a jóléti juttatások nem képesek 

semlegesíteni a nagymértékű megfosztottságot és szenvedést.

A redisztribúciós szociálpolitikával kezelhető anyagi megfosztottság nem fedi le teljes 

egészében a marginalizáció okozta sérelmeket. Fejlett kapitalista társadalmakban az elosztá-

son túl az igazságtalanság két további kategóriáját szokták említeni a marginalizációval kap-

csolatban. Az első, hogy a jóléti ellátás maga egyenlőtlenséget teremt, megfosztva a jogaitól 

és szabadságától azokat, akik tőle függenek. A második, hogy bár az anyagi megfosztottságot 

valamelyest enyhíti a jóléti állam, a marginalizáció azért igazságtalan, mert meggátolja, hogy 

az elnyomottak társadalmilag definiált és elismert módon használják képességeiket. Mind-

kettő további magyarázatra szorul.

A liberalizmus hagyományosan azt állítja, hogy minden racionális autonóm egyénnek joga 

van az egyenjogú állampolgársághoz. A korai polgári liberalizmus egyértelműen kizárta a pol-

gárjogból azokat, akiknek a gondolkodása megkérdőjelezhető vagy kevésbé fejlett volt, továbbá 

a függő helyzetben lévőket (Pateman, 1998; Bowles & Gintis, 1986). Tehát a szegényeket, nőket, 

elmebetegeket és gyengeelméjűeket kizárták az állampolgárok köréből, többségük a mai bör-

tönhöz hasonló intézményekben lakott: szegényházakban, őrültekházában, iskolában.

Ma a függő helyzetű emberek kirekesztése az egyenlő állampolgári jogokból alig rej-

tőzik a felszín alá. Mivel bürokratikus intézmények segítségétől és támogatásától függenek, 

az öregek, a szegények, a mentálisan vagy fizikailag korlátozottak ki vannak téve a jóléti bü-

rokráciákkal kapcsolatos emberek és programok zsarnoki, lealacsonyító, felülről kezelő, bűn-

tető eljárásainak. Nem önállónak lenni a mi társadalmunkban nem más, mint legitim módon  

alávetve lenni a sokszor önkényes és támadó hatóságok vagy más magán és állami hivatal- 

17 A létminimum alatt, társadalmi elfogadás nélkül élő legalsó társadalmi osztály – a szerkesztő megjegyzése

nokok által erőltetett szabályoknak, melyek be nem tartása esetén hatalmat gyakorolhatnak 

életkörülményeik felett. A rászorultak szükségleteinek kielégítése közben, a jóléti intézmé-

nyek, a különböző társadalomtudományi diszciplínák segítségével, maguk is új szükségleteket 

termelnek. Az orvosi és szociális ellátás hivatalnokai tudják, mi a jó a segítségre szorulók-

nak: a marginalizáltaknak és függőeknek nincs joguk saját érdekeiket megfogalmazni (Fraser, 

1987a; Ferguson, 1984). A függőség a társadalmunkban, sőt minden liberális társadalomban, 

magával hozza a magánélethez, a méltósághoz, és az egyéni választáshoz fűződő alapvető 

jogok felfüggesztését.

Bár ez a függőség igazságtalan helyzetet teremt a társadalomban, a függőségnek ön-

magában nem feltétlenül kell elnyomó jellegűnek lennie. Nem képzelhető el egy olyan társada-

lom, amelyben legalább időlegesen ne lennének másoktól függő emberek, például gyerekek, 

beteg emberek, szülésből felépülő nők, törékennyé vált idős emberek, depressziós emberek 

vagy érzelmileg kiszolgáltatottak. Mindegyikőjüknek megvan a morális joga arra, hogy létfenn-

tartásért és támogatásért másokra támaszkodjanak.

A feminista erkölcsi elmélet egyik fontos hozadéka az volt, hogy megkérdőjelezte azt 

a széles körben osztott vélekedést, hogy az erkölcsi cselekvőképesség (moral agency) és  

a teljes polgárjog feltétele, hogy az ember független és autonóm legyen. A feministák ezt  

a feltevést nem helyeselhető individualista hozzáállásnak minősítették, és rámutattak, hogy 

az a versenyt, s az egyéni eredményeket előnyben részesítő férfi társadalmi tapasztalatokból 

ered. (lásd Giligan 1982; Friedman 1985). A női társadalmi tapasztalat viszont, amely a nők ház 

körüli, valamint fizetett elfoglaltságaiban gyökerezik, a függést alapvető emberi állapotnak is-

meri el (vö. Hartsock 1983.). Az autonómiára épülő igazságos társadalomban az embereknek 

minden lehetőséget meg kell kapniuk, hogy függetlenek legyenek; ugyanakkor az igazságról 

alkotott feminista elképzelés megfelelő tiszteletet és döntéshozatali részvételt garantálna  

a függőknek és a függetleneknek egyaránt (Held, 1987 b). A függetlenség hiányával nem 

kellene együtt járnia a döntéstől való megfosztottságnak és a tisztelet hiányának. A mar-

ginalizált emberek elnyomása nem lenne olyan súlyos, ha az individualista jogok kevésbé 

lennének meghatározóak.

A marginalizáció elnyomó hatása attól még nem szűnik meg, hogy az embernek van 

mit ennie és van hol aludnia. Sok idős ember például nem küszködik megélhetési problémák-

kal, marginális helyzetükben mégis elnyomottak. Még ha a szabadságukat és méltóságukat 

tiszteletben tartó intézmények révén megfelelő anyagi jólétet biztosítanánk is a marginalizált 

csoportoknak, a marginális helyzet igazságtalansága a hasznavehetetlenség érzése, az una-

lom és az önbizalomhiány formájában tovább élne. Társadalmunk legtöbb elismert, termelő 

jellegű tevékenysége szervezett társadalmi együttműködés keretei között zajlik, így mindazo-

kat a társadalmi folyamatokat és struktúrákat, melyek bizonyos embereket kizárnak az ilyen 

társadalmi együttműködésből, igazságtalanoknak kell tekintenünk. A marginalizáció minden-

képpen az elosztási-igazságosság komoly kérdéseit foglalja magában, ugyanakkor együtt jár 

a különböző képességek elismerés és interakció keretei közt zajló felhasználásának kulturális, 

gyakorlati és intézményes feltételeitől való megfosztottsággal is. 
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A marginalizáció ténye az igazságosság alapvető strukturális kérdéseit veti fel, elsősorban 

a társadalmi együttműködés termelő tevékenységeiben való részvétel és a fogyasztási javakhoz 

való hozzáférés közti kapcsolat helyénvalóságát illetően. Mivel a marginalizáció növekedése 

semmilyen enyhülést nem mutat, szociálpolitikusok egy csoportja a „társadalmi bér”, egy a bér-

rendszerhez nem kötődő állami juttatás bevezetését szorgalmazza. A termelési tevékenységek-

nek a részvétel jogát figyelembe vevő átalakítása azonban épp a bérrendszeren kívüli társadalmi 

termelő tevékenységek (közmunkák, önfoglalkoztató csoportosulások) megszervezését igényli 

(lásd Offe, 1985, p. 95-100).

Hatalomnélküliség

Mint jeleztem, a marxi osztályfogalom fontos, mert segít rávilágítani a kizsákmányolás 

szerkezetére: néhány embernek azért van vagyona és hatalma, mert mások munkáját kizsák-

mányolják. Ebből kifolyólag nem értek egyet azzal az állítással, hogy a hagyományos osztály-

fogalom nem képes megragadni a mai társadalom szerkezetét. A többség munkája továbbra 

is csak kevesek hatalmát növeli. Annak ellenére, hogy jól elkülönülnek a nem diplomásoktól,  

a diplomások18 még mindig nem tagjai a tőkésosztálynak. A szakképzett munka vagy önmagá-

ban kizsákmányoló jövedelem-átcsoportosítás vagy pedig azt teszi lehetővé. A szakképzettek 

osztályhelyzete meglehetősen ambivalens, hiszen nekik is hasznuk származik a szakképesítés 

nélküli munkások kizsákmányolásából.

Hamis ugyan azt állítani, hogy a munkásosztály-tőkésosztály szembenállás már nem 

képes leírni társadalmunkat, azt sem állíthatjuk azonban, hogy az osztályviszonyok a 19. szá-

zad óta változatlanok. Az elnyomás általunk keresett fogalma nem hagyhatja figyelmen kívül  

a középosztály és a munkásosztály közti hétköznapi különbségtevést, mely a diplomások–nem 

diplomások megkülönböztetésre épül. A diplomások a munkamegosztásban betöltött helyük 

és az ehhez kapcsolódó státusz miatt előnyben vannak a diplomával nem rendelkezőkkel 

szemben. A diploma nélküliek a kizsákmányolás mellett az elnyomás egy másik fajtájával is 

találkoznak, ezt én hatalomnélküliségnek fogom nevezni.

Az Egyesült Államokban, csakúgy, mint más fejlett kapitalista államokban, a legtöbb 

munkahely nem demokratikus szerveződésű, a közösségi döntésekben való közvetlen rész- 

vétel ritka, megvalósításuk nagyrészt hierarchikus. Ezekben a társadalmakban általában nem 

minden ember vesz részt az életkörülményeikre és cselekedeteikre hatással bíró döntések 

meghozatalában, ebben az értelemben a legtöbb embernek nincs jelentős hatalma. Ugyan-

akkor, ahogy azt az elején kifejtettem, az uralom a modern társadalomban a többiek dönté-

seit befolyásoló szétszórt hatalommal rendelkező cselekvőkön keresztül valósul meg. Ebben  

az értelemben sok embernek még akkor is hatalma van a másikat illetően, ha egyébként  

az elvekre és eredményekre vonatkozó döntésekben nem vesznek részt. A hatalomnélküliek 

azok, akik még ilyen közvetett értelemben is híján vannak a tekintélynek és a hatalomnak, azok,  

18 A cikk további részében az angol professional-non professional szembenállásra magyarul a diplomások-nem diplomások 

szavakat használom – a fordító megjegyzése

akik felett hatalmat gyakorolnak, anélkül, hogy ők ezt másokkal megtehetnék; utasításokat  

kapnak és csak ritkán van joguk osztani azokat. A hatalomnélküliek a munkamegosztásban  

és ezzel együtt a társadalomban betöltött helyzetüknél fogva nem képesek fejleszteni és hasz-

nálni képességeiket. A hatalomnélküliek alig vagy egyáltalán nem kapnak önállóságot a mun-

kavégzés során, munkájuk során kevés kreativitásra vagy értékelésre van szükség, technikai 

szakértelemmel nem rendelkeznek, ügyetlenül fejezik ki magukat (elsősorban nyilvános vagy 

hivatalos közegben), továbbá nem parancsolnak tiszteletet. A hatalomnélküliséget azon elnyo-

mási helyzetek leírására használhatjuk, amelyekről Sennett és Cobb (1972) munkásosztályról 

szóló híres tanulmányukban beszélnek.

A hatalomnélküliséget negatív értelemben határozhatjuk meg a legcélravezetőbben:  

a hatalomnélkülieket a tekintély, a státusz és a diplomásokra oly jellemző öntudatosság hiá-

nya írja le legjobban. A diplomások státusz-elsőbbségének három aspektusa van, ezek hiánya 

okozza a nem diplomások elnyomását.

Először is, egy szakma elsajátításának és gyakorlásának expanzív19 és progresszív20  

jellege van. A szakmabeliség feltétele egy felsőfokú diploma megszerzése, egy jelekkel és fo-

galmakkal dolgozó specializált tudás megszerzése. A diplomások fejlődése először ezen szak-

értelem megszerzésében, majd a szakmai előmenetel és az ehhez társuló növekvő státusz 

elérésében ölt testet. A nem diplomások élete ezzel összevetve abban az értelemben hatalom-

nélküli, hogy hiányzik belőle a képességek és az elismeréshez vezető út progresszív fejlődése.

Másodszor, bár a legtöbb diplomásnak van felettese és nem képesek közvetlenül ha-

tással lenni a döntésekre vagy mások cselekedetire, sokuk mégis jelentős önállóságot kap  

a mindennapi munkavégzésben. A diplomások tekintéllyel rendelkeznek mások felett, elsősor-

ban az általuk felügyelt munkások, kisegítők és ügyfelek felett. A nem diplomásoknál hiányzik  

ez az önállóság, akár mint munkások, akár mint fogyasztók vagy ügyfelek, a diplomások tekin-

télyt gyakorolnak felettük.

Bár a szellemi és fizikai munka, a középosztály és munkásosztály megkülönböztetés 

alapja a munka világában keresendő, a megosztás a társadalmi élet minden aspektusát 

érinti. A diplomások és a nem diplomások két különböző kultúrához tartoznak az Egyesült 

Államokban. A két csoport más városrészekben vagy akár más városokban lakik, ebben nagy 

szerepe van a tervezőknek, lakásügyi hivatalnokoknak és az ingatlanügynököknek. Úgy tűnik  

a csoportok tagjainak még az ízlése is különböző az ételek, a lakberendezés, a ruhák, a zene,  

a szabadidő eltöltése, sőt gyakran az egészségügyi és oktatási szükségletek terén is. Mindkét 

csoport tagjai hajlamosak társadalmi kapcsolataikat a csoporthoz tartozókra szűkíteni. Bár 

létezik generációk közti mobilitás, a diplomások gyerekeiből általában diplomások lesznek, 

míg a nem diplomásokéból nem.

Harmadszor, a diplomások privilegizált helyzete a munkahelyen túl az egész életvite-

lükre kiterjed. Ezt az életvitelt „tiszteletreméltóságnak” fogom nevezni. Tisztelettel viseltetni 

19 Jelentése: terjeszkedő – a szerkesztő megjegyzése
20 Jelentése: fokozatos – a szerkesztő megjegyzése
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az emberek iránt annyit tesz, mint meghallgatni mondanivalójukat és odafigyelni arra amit 

tesznek, amit kívánnak, mivel tekintélyük, szakértelmük és befolyásuk van. A tiszteletremél-

tóság normái társadalmunkban elsősorban a diplomások kultúrájával kapcsolódik össze.  

Az diplomások öltözködése, beszéde, ízlése, viselkedése mind a tiszteletreméltóságot tükrözi. 

A diplomások általában tiszteletet várnak el és kapnak a többi emberektől. Az éttermekben, 

bankokban, szállodákban, ingatlan közvetítő irodákban, más nyilvános helyeken, csakúgy, mint 

a médiában, a diplomásokat nagyobb tisztelettel övezik. Ezért próbálnak a nem diplomások 

hitelkérelem, munkakeresés, ingatlan vagy autóvásárlás esetén diplomásnak, tiszteletremél-

tónak látszani.

A diplomások tiszteletreméltósága élesen jelentkezik a rasszizmus és a nemi diszkri-

mináció dinamikájában. A színes bőrű férfiaknak és nőknek nap mint nap bizonyítaniuk kell 

tiszteletreméltóságukat. Az idegenek először gyakran nem iskolázottságuknak megfelelő tisz-

telettel közelednek hozzájuk. Miután kiderül egy nőről, vagy egy Puerto Ricó-i férfiról, hogy 

főiskolai tanár vagy ügyvezető igazgató, sokkal inkább tiszteletteljesen viselkednek velük.  

A fehér munkás férfiakkal azonban mindaddig tiszteletteljesen viselkednek, míg osztályszár-

mazásuk ki nem derül.

A hatalomnélküliség kapcsán számos igazságtalanságot vizsgáltam: az egyéni képes-

ségek kibontakoztatásának akadályoztatását, a döntéshozatali hatalom hiányát a munka vi-

lágában, az elfoglalt alacsony társadalmi státuszból következő udvariatlanságot. Ezeknek 

az igazságtalanságoknak vannak ugyan elosztásbeli vonatkozásai, mégis leginkább a mun-

kamegosztáshoz kapcsolódnak. A hatalomnélküliség mint az elnyomás egy formája az ipari 

társadalmak munkamegosztásának súlyos kérdését veti fel: a tervezők és a végrehajtók közti 

társadalmi elkülönülést.

Kulturális imperializmus

A kizsákmányolás, a marginalizáció, a hatalomnélküliség mind olyan hatalmi viszonyokra 

és elnyomásra utalnak, mely a társadalmi munkamegosztáshoz kapcsolódik: ki kinek dolgo-

zik?, ki nem dolgozik?, hogyan határozza meg a munka jellege az egyén intézményi helyzetét 

másokhoz képest? Ez a három kategória azokra az intézményi és strukturális kapcsolatokra 

utal, melyek körülhatárolják az emberek anyagi létét. Ide értjük – bár nem kizárólagosan –  

az egyének számára hozzáférhető erőforrásokat, továbbá a képességeik fejlesztésének  

és gyakorlásának lehetőségeit. Az ilyen jellegű elnyomás a mások felett gyakorlott hatalom,  

a ki kiből húz hasznot? és a ki kitől függ? problémaköre.

Napjaink felszabadítási mozgalmainak elméleti szakemberei, elsősorban a feminista 

és a fekete teoretikusok, az eddigiektől nagyban eltérő elnyomási formára is rámutattak. 

Ezt Lugones és Spelman (1983) után kulturális imperializmusnak fogom nevezni. Kulturális 

imperializmus alatt azt értjük, hogy egy társadalom uralkodó jelentésadásai egy csoport  

sajátos nézőpontját figyelmen kívül hagyják, sztereotípiákkal jellemzik a csoportokat, és 

mint Mást jelölik meg.

A kulturális imperializmus tulajdonképpen a domináns csoport tapasztalatainak és 

kultúrájának univerzalizálása21 és normaként való beállítása. Nancy Fraser szavaival (1987b) 

bizonyos csoportoknak elsődleges vagy kizárólagos hozzáférése van az értelmezés és a kom-

munikáció eszközeihez. Ennek eredményeképpen a társadalom domináns kulturális termé-

kei, azaz amelyek széles körben elterjedtek, ezen csoportok tapasztalatait, értékeit, céljait 

és teljesítményeit tükrözik. Gyakran anélkül, hogy ez észrevehető lenne, a domináns csoport 

saját tapasztalatait az emberiség tapasztalataként állítja be. A kulturális termékek emellett 

legtöbbször a domináns csoport szemén keresztül láttatják és interpretálják az eseményeket 

és társadalmi tényezőket, így más csoportokat is, ha azok egyáltalán elérik a kulturális státuszt.

A más csoportokkal való találkozás azonban kihívást jelenthet a domináns csoport uni-

verzalista törekvései számára. A domináns csoport azáltal erősíti meg helyzetét, hogy más 

csoportokat saját domináns normái alapján értékeli. Így a nők férfiaktól, az indiánok és afrikai 

amerikaiak európaiaktól, a zsidók keresztényektől, a homoszexuálisok heteroszexuálisoktól, 

a munkások értelmiségiektől való eltérése a deviancia és alacsonyabb-rendűség képében je-

lenik meg. Miután csak a domináns csoport kultúrája terjedt el széles körben, az ő kulturális  

kifejezései lesznek normálisak, általánosak, jelöletlenek. A domináns csoport, miután adott-

nak veszi saját kulturális kifejezéseinek és identitásának normalitását, a különbségeket hiány-

ként, tagadásként hozzák létre. Így jönnek létre a Mások.

A kulturálisan dominált csoport elnyomása ellentmondásos: tagjaik egyszerre sztereotí-

piák által megjelöltek és láthatatlanok. Mint megjelölt, deviáns lények megváltoztathatatlanul 

megbélyegződnek, esszenciálisan különböznek. A sztereotípiák szerint természetük vala-

milyen módon testükhöz kötődik, megcáfolni szinte lehetetlen. Ezek a sztereotípiák áthatják  

a társadalmat, fel sem merül megkérdőjelezhetőségük. Ahogy mindenki tudja, hogy a Föld  

a Nap körül kering, ugyanúgy természetes, hogy minden meleg promiszkuózus22, minden  

indián alkoholista, és hogy a nőknek a gyerekek mellett van a helyük. A fehér férfiak, mivel ők 

nem megjelölt csoport tagjai, individuumként élhetnek.

A kulturális imperializmus elnyomása alatt élőket kívülről határozzák meg és helyezik el 

egy olyan csoport uralkodó jelentéshálói, amely nem azonosul velük, és amellyel ők sem azono-

sulnak. Következésképpen, legalább olyan mértékben belsővé kell tenniük a domináns kultúra 

róluk alkotott sztereotíp és lenéző képeit, hogy képesek legyenek az ezen nézetek által befolyá-

solt emberek tetteire reagálni. Ez kialakítja bennük a W.E.B. Du Bois által „kettős öntudatnak” 

nevezett érzést, „mindig mások szemein keresztül kell magukra nézniük, egy olyan világ mércé-

jét használva, amely lenézi és szánalommal tekint rájuk” (Du Bois, 1969 (1903), 45. o.). A kettős 

öntudat akkor jelenik meg, amikor az elnyomott nem hajlandó elfogadni magáról a tárgyiasult, 

alulértékelt, sztereotíp képet. Míg az egyén arra vágyik, hogy emberként, cselekvésre alkal-

masként, lehetőségekkel és reményekkel teliként ismerjék el, a domináns kultúrától csak azt 

hallja, hogy ő más, megjelölt vagy alacsonyabb rendű.

21 Jelentése: egyetemessé tétele – a szerkesztő megjegyzése
22 Jelentése: a szexuális partnerek gyakori váltogatása – a szerkesztő megjegyzése
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A domináns kultúra által deviánsnak, sztereotipikusan Másnak definiált csoportok azért 

különböznek kulturálisan a többségtől, mert Más helyzetükből adódóan a domináns csoport 

által át nem élt tapasztalatokkal találkoznak, valamint gyakran teljesen szegregáltan élnek és 

a társadalmi munkamegosztásban bizonyos pozíciókat foglalnak el. Az ilyen csoportok tagjai 

megosztják egymás közt tapasztalataikat, világról alkotott elképzeléseiket, létrehozva és fenn-

tartva ezáltal saját kultúrájukat. Ekkor merül fel a kettős öntudat, hiszen az egyén két kultúra 

által meghatározott: a domináns és az alárendelt kultúra által. Miután megerősítik és elismerik 

egymást mint hasonló tapasztalatokkal rendelkezőket és a világról hasonló képet alkotókat,  

a kulturálisan elnyomott csoportok is képesek a szubjektivitás pozitív érzését nyújtani.

A kulturális imperializmus azt az ellentmondást hordozza magában, hogy egyszerre  

állítja az egyén láthatatlanságát és másságát. Láthatatlanságon azt értjük, hogy a domi-

náns csoport nem ismeri el az elnyomottak kulturális kifejezéseiben megmutatkozó sajátos  

perspektívát lehetséges perspektívaként. Ezek a kulturális kifejezések szűk helyet hagynak 

más csoportok tapasztalatainak, akkor is csak sztereotipizált, marginalizált módon említik őket.  

Ez a kulturális imperializmus igazságtalansága: az elnyomott csoport társadalmi tapasztalatai 

és társadalmi életről alkotott elképzelései nem érik el a domináns kultúrát, ugyanez a kultúra 

viszont ráerőlteti az elnyomott csoportra saját tapasztalatait és elképzeléseit.

Később [az eredeti műben – a szerkesztő megjegyzése] részletesebben ki fogom fejteni 

a kulturális imperializmus igazságtalanságait, mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatko-

zásban. Azzal az állítással foglalkozom, hogy a kulturális imperializmus részben azon keresztül 

működik, hogy tapasztalatait és szemszögét semlegesnek vagy egyetemlegesnek állítja be.  

A politikai térben, véleményem szerint, az egyetemességre való utalás a másokként felfogot-

tak politikai kirekesztésének eszköze. Ezután nyomon követem a kulturális imperializmus mű-

ködését a 19. századi deviáns vagy degenerált ember tudományos osztályozása tekintetében. 

Megvizsgálom, hogy bizonyos csoporthoz tartozó emberek testének leértékelése hogyan ala-

kítja mind a mai napig a csoportközi kapcsolatokat, annak ellenére, hogy a hasonló leértéke-

léseket többé-kevésbé sikerült száműzni a diskurzus tudatos szintjéből. Végül az elnyomott 

csoportok önmaguk újradefiniálására, a csoportkülönbségek pozitív értékelésére tett erőfe-

szítéseit mutatom be. Amellett érvelek, hogy meg kell teremtenünk a politikai teret az ilyen 

különbségek számára.

Erőszak

Végül sok csoport szenved a szisztematikus erőszak elnyomásától. Egyes csoportok 

tagjainak abban az állandó tudatban kell élniük, hogy bármikor érheti őket vagy tulajdonu-

kat kiszámíthatatlan, indokolatlan támadás, melynek egyetlen célja, hogy ártson, megalázza 

vagy elpusztítsa a megtámadottat. Az amerikai társadalomban hasonló fenyegetésnek vannak  

kitéve a feketék, ázsiaiak, arabok, meleg férfiak és leszbikus nők, és néhány helyen a Puerto 

Ricó-iak, a chicanók és más spanyol-ajkú amerikaiak és a zsidók. Az ezen csoportok ellen 

irányuló erőszak megdöbbentően gyakori. A Nemi Erőszak Krízis Központ (Rape Crisis Center) 

szerint az amerikai nők több mint egyharmada esik áldozatul élete során nemi erőszaknak,  

illetve erőszak kísérletnek. Manning Marable (1984, p. 238-241) hosszú listát készített az 1980-

82 közti feketék ellen elkövetett rasszista indíttatású erőszakos bűncselekményekről. Számos 

olyan esetet közöl, ahol felmentették a feketéket bántalmazó, megerőszakoló, meggyilkoló 

szolgálatban lévő rendőröket. 1981-ben ráadásul több, mint 500 olyan esetet dokumentáltak, 

ahol fehér fiatalok feketéket bántalmaztak. A melegek és leszbikusok elleni erőszak nemcsak 

mindennapos, de emelkedő tendenciát mutat az utóbbi öt évben.23 Annak ellenére, hogy már  

a faji vagy szexuális különbségek ellen irányuló fizikai erőszak gyakorisága is aggasztó, ebbe  

a kategóriába sorolom a degradáló, megszégyenítő, megbélyegző, bár kevésbé kegyetlen  

zaklatást, megfélemlítést, gúnyolódást.

Miért hallgatnak az elméletek a társadalmon belüli erőszakról, amikor az láthatóan gya-

kori? Úgy gondolom azért, mert a gondolkodók az erőszaknak és a zaklatásnak ezt a formáját 

nem a társadalmi igazságtalanság problémájának tartják. Egyikük sem tagadná, hogy ezek 

a cselekedetek elítélendőek. Azonban – hacsak nem minden erkölcstelenség igazságtalan 

– miért kellene minden ilyen tettet a társadalmi igazságtalanság tüneteként magyarázni?  

Az erőszakos cselekedeteket és kisebb zaklatásokat bizonyos egyének követik el, nagyrészt 

szélsőségesek, deviánsok vagy zavart elméjűek. Hogyan kapcsolhatjuk akkor ezeket az ügye-

ket az eddig említett intézményesített igazságossági problémákhoz?

Ami az erőszakot az elnyomás egyik arcává teszi, az nem maguk a tettek, bármilyen ször-

nyűek is azok, hanem az a társadalmi kontextus, amely lehetővé, sőt elfogadhatóvá teszi őket. 

Ami az erőszak jelenségét társadalmi igazságtalansággá teszi, és nem csupán egy morálisan 

elítélhető tetté, az szisztematikus jellege, és az, hogy társadalmi gyakorlatként működik.

Az erőszak szisztematikus, mert csak és kizárólag azért irányul egy bizonyos csoport 

tagjai ellen, mert ők azon csoport tagjai. Minden nőnek oka van attól félni, hogy megerősza-

kolják. Akármit is tett egy fekete férfi, hogy kikerüljön a marginalizáció és a hatalomnélküli-

ség elnyomása alól, mégsem felejtheti, hogy bármikor támadás vagy zaklatás áldozata lehet.  

Az erőszak elnyomása nem merül ki a nyers erőszak alkalmazásában, hanem magában fog-

lalja azt a csoport tagjai között élő tudatot, hogy a csoporthoz való tartozásuk miatt bármi-

kor áldozattá válhatnak. A félelem, hogy magukat, családtagjaikat vagy barátaikat bármikor 

megtámadhatják, megfosztja az elnyomott csoportok tagjait a szabadságtól és méltóságtól,  

és feleslegesen emészti fel energiáikat.

Az erőszak társadalmi gyakorlat. Olyan társadalmi tény, amit mindenki ismer, s tudja, 

hogy újra és újra meg fog történni. Azok számára is a társadalmi képzelet része, akik ma-

guk nem követik el. Az uralkodó társadalmi logika szerint léteznek helyzetek, amelyek inkább  

„szólítanak” erőszakra, mint mások. A nemi erőszak több stoppos nőt felvevő férfinek eszébe 

jut, a kollégium padlójára kényszerített meleg diáktársuk ugratása és ingerlése több nem me-

leg egyetemista fiúnak is eszébe ötlik. Gyakran közösen viszik véghez az erőszakot, különösen 

ha csak férfiak vannak együtt. Az is előfordul, hogy az erőszaktevők kifejezetten keresik azokat, 

akiket megverhetnek, megerőszakolhatnak, kigúnyolhatnak. Ez a meghatározott szabályokat 

23 A szöveg eredetileg 1990-ben jelent meg – a szerkesztő megjegyzése
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követő, társas, előre megfontolt szándékkal elkövetett jellege teszi a csoportok elleni erősza-

kot társadalmi gyakorlattá.

A csoportok elleni erőszak már-már legitim, abban az értelemben, hogy eltűrik. A külső 

szemlélők számára gyakran egyáltalán nem meglepő, hiszen gyakran történik, és mint lehető-

ség benne rejlik a társadalmi képzeletben. Ha az elkövetőket elkapják, többnyire enyhe vagy 

egyáltalán semmilyen büntetést nem kapnak. Ebben az értelemben a társadalom elfogadha-

tónak tekinti ezeket a bűntényeket.

A szisztematikus és kiszámíthatatlan erőszak egyik fontos jellemzője az irracionalitás.  

Az idegengyűlölő erőszak különbözik az állam vagy az uralkodó osztály elnyomásától. Az el-

nyomó erőszaknak van racionális, ámbár meglehetősen gonosz indítéka: az uralkodók kény-

szerítő eszközként használják hatalmuk megtartásához. A rasszista, szexista, homofób erő-

szakot sok esetben magyarázzák a domináns csoport privilegizált helyzetének fenntartására 

irányuló törekvésként. Nem vonom kétségbe, hogy az erőszaktól való félelem segít az elnyo-

mott csoportok alárendelt helyzetének megőrzésében, de nem gondolom, hogy az idegen-

gyűlölő erőszak olyan racionális lenne, mint például a sztrájkolók elleni fellépés.

Ezzel szemben, az erőszakos nemi közösülés, a verés, az öldöklés, a nők, a színes bő-

rűek, a melegek és más megjelölt csoportok zaklatása félelemből ered és a csoport iránt  

érzett gyűlölet motiválja. Néha az indok a puszta hatalomvágy, áldozattá tenni sebezhetőként 

megjelölteket, akiket maga az erőszak társadalmi ténye tesz megjelölté. Így ez az indok má-

sodlagos, abban az értelemben, hogy a csoport elleni erőszak társadalmi gyakorlatán alapszik. 

Az erőszakot okozó félelem vagy gyűlölet, legalábbis részben magában foglalja az erőszaktevő 

bizonytalanságát, irracionalitása tudatalatti folyamatokra enged következtetni. Később leírom 

azt a logikát, mely bizonyos csoportokat azáltal tesz félelmetessé vagy gyűlöltté, hogy testü-

ket csúnyának vagy visszataszítónak állítja be. Pszichoanalitikai magyarázatát adom bizonyos 

csoportok iránt érzett félelemnek és gyűlöletnek, mely az identitás elvesztésétől való félelem-

hez kötődik. Úgy gondolom, az ehhez hasonló tudat alatti indokok legalábbis részben megma-

gyarázzák az általam erőszaknak nevezett elnyomási formát.

A kulturális imperializmus gyakran találkozik az erőszakkal. A kulturálisan alárendelt em-

ber elvetheti a domináns nézeteket, hangsúlyozhatja saját szubjektivitását, a kulturális különb-

ségek létezésének ténye maga is rámutathat a domináns kultúra univerzalista törekvéseinek 

hazug voltára. A hegemón kulturális jelentéseket érő hasonló kihívások okozta disszonancia,24 

szintén forrása lehet az irracionális erőszaknak.

Az erőszak az igazságtalanság olyan formája, amelynek megragadására az elosztási 

igazságosság fogalma nem alkalmas. Ezért említik ritkán az igazságosságról szóló mai ér-

tekezések. Azt állítottam, hogy a csoport elleni erőszak intézményesített és szisztematikus. 

Azok az intézmények és társadalmi gyakorlatok, melyek támogatják, eltűrik, lehetővé teszik 

bizonyos csoportok tagjai elleni erőszak elkövetését, igazságtalanok és megreformálandók. 

Egy ilyen reformhoz szükség lehet az erőforrások és pozíciók újraelosztására, de igazából  

24 Jelentése: összhang hiánya – a szerkesztő megjegyzése

csak a kulturális elképzelések, sztereotípiák, valamint az uralom és az idegenkedés viszonyait 

újratermelő mindennapi élet gesztusainak megváltozása révén jöhet létre.

A kritériumok alkalmazása

Az elnyomást egységes jelenségként kezelő elméletek vagy kihagynak bizonyos cso-

portokat, melyekről maguk az elméletalkotók is elismerik, hogy elnyomás elszenvedői, vagy 

kihagynak fontos elnyomási módokat. Fekete és feminista felszabadító mozgalmak teore-

tikusai hatásosan érveltek amellett, hogy a minden elnyomást osztályelnyomásra visszave-

zető marxista elmélet figyelmen kívül hagyja a nők és feketék elnyomásának speciális esetét.  

Az elnyomás kategóriájának általam megkísérelt sokszínűvé tételével kiküszöbölhetjük ezen 

redukcionizmus25 kirekesztő és túlságosan leegyszerűsítő hatásait.

Próbáltam elkerülni azt a sokak által használt módszert, hogy minden elnyomott cso-

portra külön rendszert konstruáljak, létrehozva ezzel a rasszizmus, a szexizmus, a heteroszex- 

izmus, valamint osztály és kor szerinti hátrányos megkülönböztetés külön-külön elméletét. Két 

probléma is adódik abból, ha minden egyes csoport elnyomását egységes és különálló rend-

szerként jellemezzük. Egyik oldalról, ez a megközelítés nem lesz képes kezelni a hasonlóságo-

kat és az átfedéseket a különböző csoportok elnyomásában. Másrészt, hamisan azonosként 

ábrázolja egy-egy csoport összes tagjának helyzetét.

Úgy gondolom az általam felvázolt elnyomás öt arca – a kizsákmányolás, a marginali-

záció, a hatalomnélküliség, a kulturális imperializmus és az erőszak – a lehető legjobb módja 

a kizárások és leegyszerűsítések elkerülésének. Nem egy teljes elméletet szerettem volna 

felvázolni, hanem olyan kritériumokat adni, amelyek segítenek eldönteni, beszélhetünk-e  

elnyomásról egy csoport vagy egyén kapcsán. Azt hiszem, ezek a kritériumok többé-kevésbé 

objektívek. Lehetőség van a segítségükkel bizonyos csoportok saját elnyomásukat hirdető el-

képzelését megcáfolni, ugyanakkor meggyőzni másokat bizonyos csoportok elnyomott vol-

táról. Mindegyik kritérium operacionalizálható; alkalmazható megfigyelhető emberi viselke-

dés, státusz, kapcsolatok, elosztások, szövegek és kulturális tárgyak értékelésére. Nincsenek  

illúzióim afelől, hogy egy ilyen értékelés lehet-e értéksemleges. Mindenesetre használhatjuk 

ezeket a kritériumokat csoportok elnyomásának értékelésekor, ítéletet mondhatunk bizonyos 

csoportok elnyomásának kérdésében.

Ezen kritériumok közül bármelyik jelenléte elegendő, hogy egy csoportot elnyomott-

nak nevezhessünk. A tényleges elnyomást ezen az elemeknek minden csoportnál és minden 

egyénnél megjelenő különböző kombinációja alkotja. Napjaink társadalmi mozgalmai szerint 

szinte az összes csoport elszenvedi a kulturális imperializmust. Az elnyomás többi formája 

már változatosabb. A munkások kizsákmányoltak és hatalomnélküliek, de ha valaki fehér és 

nem munkanélküli, akkor nem lesz erőszak áldozata vagy marginalizált. A meleg férfiak pusz-

tán szexuális orientációjuk okán nem kizsákmányoltak és hatalomnélküliek, de szenvednek 

az erőszaktól és a kulturális imperializmustól. Hasonlóan, a zsidók és arabok is ki vannak téve  

25 Jelentése: az állításokat, egyszerű tényekre visszavezető gondolkodás – a szerkesztő megjegyzése
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a kulturális imperializmusnak és az erőszaknak, bár közülük néhányan a kizsákmányo-

lást és hatalomnélküliséget is megtapasztalják. Idős emberek marginalizáltak és kulturálisan 

elnyomottak, ugyanez igaz a testi és értelmi fogyatékosokra is. A nők csoportja ki van téve 

a nemi alapú kizsákmányolásnak, a hatalomnélküliségnek, a kulturális imperializmusnak és 

az erőszaknak is. A rasszizmus sok afrikai és latin-amerikai származású embert marginalizál, 

még többet tesz ki ennek a veszélynek, még ha sokan meg is menekülnek tőle; ezen csoportok 

tagjai gyakran mind az öt elnyomási formával találkoznak.

Az öt kritérium felhasználásával lehetőség nyílik az elnyomások összehasonlítására 

anélkül, hogy egy közös lényegre szűkítenénk őket, vagy azt állítanánk, hogy az egyik alap-

vetőbb a másiknál. Össze lehet hasonlítani, hogy az elnyomás egyes formái hogyan valósul-

nak meg a különböző csoportokban. A kulturális imperializmus például minden csoportban 

hasonló módon jelenik meg, léteznek azonban különbségek. Összehasonlíthatóvá válnak 

így a különböző csoportokat sújtó elnyomások kombinációi és az elnyomás erőssége. Ezen 

kritériumok segítségével ugyanakkor nyugodtan állíthatjuk, hogy egy csoport elnyomottabb  

a másiknál, anélkül, hogy az elnyomást egyetlen skálára szűkítenénk.

Miért vannak bizonyos csoportok úgy elnyomva, ahogy? Van valamilyen hihető kapcsolat 

az öt elnyomásfajta között? Az ilyen és ehhez hasonló kérdések meghaladják a jelen dolgozat 

kereteit. Bár úgy gondolom, hogy az általános társadalomelméletnek megvan a maga helye, 

az oksági magyarázatoknak mindig esetinek és történetinek kell lenniük. Annak megállapítá-

sára, hogy egyes csoportok miért a ma is megfigyelhető módon vannak elnyomva, nyomon kell 

követnünk a társadalmi kapcsolatok jelenlegi szerkezetét és történetét. Az ilyen konkrét struk-

turális és történeti magyarázatok gyakran fognak az elnyomás különböző fajtái között hihető 

kapcsolatokat kimutatni. A fehér férfiak sztereotip elképzelései, valamint a feketék és a nők 

értékei elismerésének megtagadása hozzájárul sok nő és fekete marginalizált helyzetéhez  

és hatalomnélküliségéhez. De nem mindig következik ez a kulturális imperializmusból.

Fordította: Harasztosi Péter, Kacsuk Zoltán
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1. Előszó 

Ez a projekt informális megbeszélések keretében indult el az angliai Fejlesztéstudomá-

nyi Intézetben (Institute of Development Studies, IDS), ahol az Indiából, Egyesült Királyságból  

és Dél-Afrikából származó felnőttoktatókból álló munkacsoport tagjai arról beszélgettek,  

hogyan lehetne újragondolni az állampolgári oktatást. Tisztában voltunk azzal, hogy az állam-

polgársággal kapcsolatos felnőttképzés hosszú múltra tekint vissza, és úgy éreztük, hogy ezt 

a történelmet gyakran háttérbe szorítja az állampolgárság és az emberi jogok összekapcsolá-

sának új fókusza. Azzal is tisztában voltunk, hogy jelentős mennyiségű kutatási eredmény szü-

letett arról, hogy az emberek hogyan tanulnak, és hogy ezeket még nem kapcsolták össze az 

állampolgári nevelésről szóló beszélgetésekkel. Ezzel a vitaanyaggal párbeszédet szeretnénk 

kezdeményezni az állampolgári nevelés olyan új megközelítéseiről, amelyeket a gyakorlatban is 

kipróbálhatunk és értékelhetünk. Három fő kutatási és gyakorlati szálat fűzünk össze, amelyek 

általában külön-külön kerülnek megvitatásra: 1) az állampolgárság abból a szempontból, hogy 

mit jelent és mit igényel az aktív állampolgárság; 2) az állampolgári nevelés; és 3) a tanulás.

A megbeszélésünk kiindulópontja az állampolgárság népszerűsítése iránti megújult ér-

deklődés volt a világ számos részén. A globális Északon aggodalomra ad okot a társadalmi 

kirekesztés és az állampolgári részvétel jelentős csökkenése. Az állampolgársággal kapcsola-

tos aggodalmak általában hullámokban érkeznek olyan társadalmi változások következtében, 

mint a megnövekedett bevándorlás (például az Egyesült Államokban, ahol a bevándorlók szá-

mára az amerikanizációs oktatás hosszú múltra tekint vissza), a társadalmi felfordulások, mint 

például egy háború és az azzal járó következmények, valamint a növekvő egyenlőtlenségek  

a gazdagok és a szegények között. A globális Északon az állampolgársággal kapcsolatos új ag-

godalmak mögött a jelenkori politikai változások közé tartozik a hagyományos értelemben vett 

pártpolitikai hűség elvesztése és a politika egyre erőteljesebb kiszámíthatatlansága.

A globális Délen a fő téma az állampolgári részvétel, különösen a közelmúltban megfi-

gyelhető demokratizálódással és decentralizált kormányzással összefüggően, valamint a nem-

zetközi fejlesztés jogi megközelítésben. Egyre inkább körvonalazódik az, hogy a szegénység,  

a marginalizáció és a diszkrimináció ellen csak aktív állampolgársággal és felelős kormány-

zással lehet küzdeni. A Commonwealth Foundation (Nemzetközösség Alapítvány) 1999-ben 

készített egy jelentést az állampolgárságról és a kormányzásról. Ebben 47 országból gyűjtöttek 

adatot arról, hogy az állampolgárok hogyan tekintenek a jó társadalomra, illetve ezzel kapcso-

latban az állampolgárok és a kormányzat szerepére. A jelentés erőteljesen alátámasztja azt, 

hogy milyen nagy szükség van minden állampolgár közvetlen, gyakorlati és érdemi részvételére 

a társadalom ügyeinek irányításában.

A témánk második része az állampolgári nevelés hosszú és változatos története, amely  

az oktatási területen kívül nem igazán ismert. Olyan, mintha a manapság elterjedt – a részvételt 

és jogokat a középpontba helyező – megközelítés mellett elfelejtettük volna a korábbi állam-

polgári erőfeszítéseket. Pedig elérhető a gyakorlatoknak és elméleteknek az a gazdag tárháza, 

amely több mint egy évszázadra nyúlik vissza és a világ legtöbb részét érinti. A demokráciára 

nevelő felnőttképzés és a népi oktatás1 története (amelyek gyakran követik a társadalmi moz-

galmakat és a változás iránti erőfeszítéseket) különösen gyümölcsöző kiindulópontja lehet  

az új kezdeményezéseknek.

Kutatásunk harmadik része arról szól, hogy az emberek hogyan tanulnak. Különösen  

az elmúlt húsz évben2 történt jelentős előrelépés az agy működésének megértésében és  

a „társadalmilag beágyazott” tanulás dinamikájában. Ma már sokkal jobban értjük a társadalmi 

környezet jelentőségét a tanulás szempontjából, a tapasztalat és a cselekvés szerepét, vala-

mint azt, hogy az agy hogyan dolgozza fel a tudást. Mindezeknek hatása van arra, hogy az 

emberek hogyan tanulják az aktív állampolgárságot, valamint arra is, hogyan tanítsuk az állam-

polgári részvételt.

A tanulmány mindhárom fenti területet áttekinti, és megfogalmaz néhány tanulságot és 

kihívást az állampolgári nevelési törekvésekben. Először azt tekintjük át, hogy mit jelent az ál-

lampolgárság, és mit is csinálnak az állampolgárok. Mire van szükség az állampolgári jogok 

és kötelességek gyakorlásához? Hogyan fejlődtek az állampolgársághoz szükséges tulajdon-

ságok? Azután áttekintjük a különböző módjait annak, hogy hogyan tanulható és fejleszthető 

az állampolgárság: a politikai kultúrába való szocializáció révén, a civil csoportokban és társa-

dalmi mozgalmakban való részvétel útján, valamint a demokráciára való neveléssel, beleértve 

mind a népi oktatást, mind pedig az állam és más intézmények által biztosított állampolgári 

oktatást. Végül a tanulmány áttekinti a más területekről (pszichológia, antropológia, kognitív 

tudomány, pszichiátria) származó jelentős és újabb munkákat a tanulásról. Noha ezek nem 

szólnak közvetlenül az állampolgári tanulásról, be kell építenünk ezt az újfajta értelmezést is  

az aktív állampolgárság terjesztésébe. A tanulmány utolsó szakasza a jövőre irányuló kérdése-

ket és a kihívásokat tárgyalja.

2. Állampolgárság

Nincs általánosan elfogadott megfogalmazás arról, hogy mit jelent az „állampolgár”, 

vagy, hogy hogyan viselkedik a jó állampolgár. Talán ez az egyike azon eredendően „rendetlen”  

fogalmaknak, amelyeket nem lehet pontosan meghatározni vagy kategorizálni (a tanulás egy 

másik ilyen fogalom). Az állampolgárságnak két fő megfogalmazása létezik. Az egyik a (született 

vagy megszerzett) jogi státuszra és az azzal járó különböző jogokra és felelősségekre fókuszál.  

A másik az állampolgárságra, mint gyakorlatra tekint, mint az állam ügyeiben való aktív részvé-

telre a tágabb közösség érdekében. Az állampolgárság aktív részvételt hangsúlyozó értelme-

zése a részvételt vagy a politikai térre szűkíti vagy magában foglalhatja a „civil társadalomban” 

való részvételt is – ez az önkéntes egyesületek és informális hálózatok területe, ahol az emberek 

személyes, társadalmi, illetve politikai célokért dolgoznak együtt.

Mivel ez a tanulmány a tanulásra összpontosít, az állampolgárságot nemcsak jogi stá-

tusznak, vagy jogok és felelősségek passzív tömegének tekinti, hanem aktív gyakorlatnak is. 

1 Az angol popular education kifejezést ebben a szövegben népi oktatásként fordítjuk. – a szerkesztő megjegyzése
2 A tanulmány 2001-ből származik. – a szerkesztő megjegyzése
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Az állampolgárság mint gyakorlat feltételezi a törvényes jogok és felelősségek meglétét. Arra 

kényszerít minket, hogy ne csak az állampolgári cselekedetekre figyeljünk, hanem az állam fe-

lelősségére is az iránt, hogy megkönnyítse a polgárok fellépését. Ruth Lister javaslata az, hogy 

az állampolgársággal kapcsolatos két gondolatmenetet – „állampolgárnak lenni” és „állampol-

gárként viselkedni” – egyesíteni kell: 

Az állampolgárságot mint részvételt tekinthetjük az emberi cselekvőképesség kifejeződé-

sének a széles értelemben vett politikai térben. Az állampolgárság mint jogok összessége 

pedig lehetővé teszi az emberek számára, hogy cselekedjenek. … Szeretnék azonban kü-

lönbséget tenni a két megfogalmazás között – állampolgárnak lenni és állampolgárként 

viselkedni. Állampolgárnak lenni azt jelenti, hogy élvezzük a cselekvéshez és a társadalmi 

és politikai részvételhez szükséges jogokat. Az állampolgárként való cselekvés magában 

foglalja a státusz minden lehetőségének a megvalósítását. Azok, akik nem használják ki  

az összes lehetőséget, továbbra is állampolgárok maradnak (Lister, 1998, p. 228-9).

Ez a szöveg főként az állampolgári cselekvésre összpontosít (aktív részvétel a demokrati-

kus folyamatokban), és feltételezi a részvételhez szükséges jogi, politikai, társadalmi és egyéb 

jogok meglétét.

A demokrácia egy másik vitatott fogalom. Bizonyos szempontból nincs tökéletesen mű-

ködő demokrácia, és a demokráciákra úgy kell tekinteni, mint dinamikus rendszerekre, amelyek 

folyamatos változásban és fejlődésben vannak – nem feltétlenül egyenes vonalú útvonalon,  

de mindig olyan módon, ami magába foglalja az állami politikák valamiféle népi ellenőrzését.

A képviseleti demokrácia jellegzetessége a politikai döntéshozók megválasztása, míg  

a közvetlen demokrácia a részvételben és a részvételi kormányzásban ölt testet. A demokráciá-

ban élő polgárok cselekedetei nem korlátozódnak a szavazásra (helyi, területi vagy állami szin-

ten) vagy a törvényhozókkal folytatott kommunikációra. Az állampolgárság azt jelenti, hogy az 

emberek részt vesznek az őket érintő döntések meghozatalában. Ez a legközvetlenebb és legin-

kább helyi szinttől (utca, környék és falu) a globális szintig terjed. De Tocqueville állítása szerint  

a demokrácia nem az önállóan cselekvő egyének, hanem kollektív elkötelezettség kérdése:

Az emberi társadalmat uraló törvények között van egy, amely pontosabbnak és egyértel-

műbbnek tűnik, mint az összes többi. Ha az emberek civilizáltak akarnak maradni, vagy 

azzá akarnak válni, akkor az egyesülés művészetének ugyanabban az arányban kell nö-

vekednie és javulnia, mint a feltételek egyenlőségének (Demokrácia Amerikában, idézi  

Reilly, 1995, p. 8).

A Nemzetközösség Alapítvány által folytatott Állampolgárság és Kormányzás című kuta-

tás megállapította, hogy a szervezetekbe tömörülés és a részvétel az állampolgárok által meg-

jelölt legfontosabb eszközök azután, hogy a legalapvetőbb szükségletek ki vannak elégítve.  

„Az állampolgárok azt mondják, hogy a jó társadalom szelleme a törődésben és a megosz-

tásban testesül meg” (Commonwealth Foundation, 1999, p. 33). Azon túl, hogy egymásnak 

segítenek, az emberek olyan társadalmat szeretnének látni, amelyben részt tudnak venni első-

sorban az egyenlő jogok és az igazságosság szempontjából, másodsorban pedig a felelős és 

befogadó kormányzás tekintetében:

Az állampolgárok úgy gondolják, hogy a jó társadalom olyan, amelyben részt vehetnek  

a közösségi térben annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a közjóhoz. Rendszeres 

és folyamatos meghallgatásra és konzultációra vágynak, nem csupán csak a választá-

sok idején. Többet akarnak, mint csak leadni egy szavazatot. Részvételt és bevonást 

kérnek a köztisztviselők által hozott döntésekben és politikákban (Commonwealth 

Foundation, 1999, p. 38).

Ha a demokratikus társadalomban az állampolgárság aktív részvételt igényel, akkor 

meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy milyen tudással és képességekkel kell rendelkez-

nie az állampolgároknak ahhoz, hogy teljes mértékben részt vehessenek és „állampolgárként 

viselkedhessenek”. Itt a „tulajdonság” kifejezést használják a megszokott „kompetencia” ki-

fejezés helyett. A feltételezett kompetenciahiányt gyakran alkalmazták arra, hogy bizonyos 

embereket korlátozzanak vagy kizárjanak a demokráciából. A nőket, az írástudatlanokat és  

a vagyontalanokat mind kizárták a szavazásból arra hivatkozva, hogy alkalmatlanok arra, 

hogy megfelelő állampolgárként járjanak el. A demokrácia hívei általában vonakodnak attól, 

hogy kompetenciáról beszéljenek, rábízva azt a demokrácia ellenzőire (Smiley, 1999, p. 372). 

A tulajdonságok kifejezés inkább leíró, mint előíró jellegű, ami arra utal, hogy az egészhez 

sokféle különböző képesség szükséges.

2.1 Állampolgári tulajdonságok

Nyilvánvaló, hogy az állampolgárság meghatározása formálja a véleményünket arról, 

hogyan gondolkodunk az állampolgári tulajdonságokról. Ha az állampolgárság elsősorban 

jogi státusz, akkor az állampolgári tulajdonságok közé leginkább az ember jogainak ismerete  

és talán az a hozzáállás tartozik, hogy ezeket a jogokat komolyan kell venni. Ha az állampol-

gárság a közösségben való részvétel, akkor magában foglalhatja azokat a tulajdonságokat, 

amelyek szükségesek a szerveződéshez, a kommunikációhoz és az együttműködéshez.  

Az állampolgárság, mint politikai elkötelezettség pedig inkább a politikai rendszer ismeretére  

és a tanácskozási képességekre összpontosítana. A szakirodalom áttekintése azt sugallja, 

hogy az állampolgárok tulajdonságainak három tág területét kell megvizsgálnunk: a tudás,  

a képességek, valamint a szokások és viselkedés.

2.1.1 Tudás

A tudás az állampolgárság meghatározásának legjellemzőbb eleme. Meg kell kérdez-

nünk, hogy milyen az a tudás, amely elengedhetetlen, és kinek a tudása fontos. A politikatu-

domány azt határozná meg, hogy az állampolgárok számára „mi” a fontos tudás, mint például  

a politikai rendszerek, pártok, tisztségviselők neve stb. A legtöbb országban az állampolgárok 

kevesebbet tudnak, mint amennyit a politológusok szeretnének, hogy tudjanak. Zambiai fel-

mérések például azt mutatják, hogy a megkérdezetteknek csak körülbelül a fele képes megne-

vezni helyi önkormányzati vagy parlamenti képviselőjét – és ez az arány meglehetősen magas 

más országhoz képest (Bratton & Alderfer, 1999, p. 812).
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Létezik azonban egy másik gondolatmenet is arról, hogy milyen ismeretekre van szük-

sége az állampolgároknak a szerepük hatékony gyakorlásához:

Úgy véljük, hogy a választók sokkal inkább kompetensek, mint azt ismereteik sugallják.  

A választóknak nincs szükségük minden olyan információra a kormányról, amelyet az 

elméleti szakemberek és reformerek kívánnak meg tőlük, mert megtanulnak hozzáférni 

azokhoz a könnyen megszerezhető információs formákhoz, amelyek a nehezebben meg-

szerezhető adatok "második legjobb" helyettesítőjeként szolgálnak. Ezek a leegyszerűsíté-

sek a múlt tapasztalataiból, a mindennapi életből, a médiából és a politikai kampányokból 

fakadnak (Popkin & Dimock, 1999, p. 117).

Ahelyett, hogy megszámolnánk, ember tudja megnevezni a politikai tisztségviselőket,  

Popkin és Dimock a figyelem középpontjába a mögöttes tudást és annak a megértését he-

lyezi, hogy hogyan működik a kormányzás. Véleményük szerint ez formálja azt, ahogyan 

az állampolgárok új ismeretek sajátítanak el, következtetéseket vonnak le és véleményt ala-

kítanak ki. Vagyis az állampolgároktól elvárt tudás nem pusztán csak információ, azaz politi-

kai tények összegyűjtése. Ennek a tudásnak inkább a megértés és a tudatosság a lényege.  

Az aktív állampolgároknak széles körű értelmezési kerettel kell rendelkezniük, amely lehetővé 

teszi számukra a véleményük kialakítását a politikai szférában. A jogaik gyakorlása érdekében 

ismerniük kell őket. A részvételhez és ahhoz, hogy hallatni tudják a hangjukat, az állampolgá-

roknak meg kell érteniük a hatalom működését és azt, hogy miként érjenek el hatást. Mivel  

az állampolgárok együtt cselekszenek és kollektíven lépnek fel, szükséges megérteniük a má-

sik állampolgár helyzetét. A globális társadalom szempontjából minden eddiginél fontosabb 

megszűrni, megfejteni és kivizsgálni a hozzánk eljutó egyre növekvő mennyiségű információt.

Amellett, hogy megvizsgáljuk, milyen ismeretekre van szükség, meg kell néznünk azt is, 

hogy kinek a tudását tartják fontosnak. Gyakran a szakértői álláspontot tartják a legfontosabb-

nak, mert kutatáson és állítólagosan objektív állásponton alapul. De a részvétel megköveteli 

azt, hogy azoknak a tudását is fontosnak, érvényesnek és értékesnek tekintsék az őket érintő 

döntések meghozatalakor, akik a problémát tapasztalják. A Nemzetközösség Alapítvány tanul-

mányában a kutatásban résztvevő állampolgárok azt nyilatkozták, hogy azt akarják, az infor-

máció elérhető, a döntéshozatal pedig átlátható legyen, így egyértelművé válik a különböző 

tapasztalatok és tudások hozzájárulása.

2.1.2 Képességek

A képességek azt írják le, hogy mire képes az ember. Mi inkább ezt a kifejezést használ-

juk a jobban elterjedt „készségek” helyett, mert tágabban határozza meg azt, hogy mire képes 

valaki, és arra utal, hogy ehhez különböző képességek egész sora társulhat. Az aktív állam-

polgárok képessége legfőképpen az egymással való közös munka művészetére összpontosít. 

Ez magában foglalhatja a tárgyalást és a kompromisszumot, mások befolyásolását és a veze-

tés gyakorlását, valamint a kommunikációt és az együttműködést másokkal. A „tanácskozás” 

(deliberáció) a parlamentáris demokrácia alapvető jellemzője, és magában foglalja azt, hogy 

kipróbáljuk az adott cselekvés mellett és ellen szóló érveket. Mindez Soltan szavaival „megaka-

dályozza, hogy hülyeségeket kövessünk el” (1999, p. 6). A részvételi demokráciában a tanács-

kozás képességének széles körben kell jelen lennie és nem szabad, hogy kizárólag a politikai 

tisztségviselők sajátja legyen. A tanácskozás mind a véleménynyilvánítást, mind pedig a másik 

meghallgatását igényli, egyezkedésre is, kompromisszumokra is egyaránt szükség van amel-

lett, hogy másokat is befolyásolni próbálunk. Amikor az emberek a „jó állampolgárt” képzelik 

el, gyakran arra gondolnak, amikor valaki másoknak segít a legapróbb, hétköznapi feladatokban 

– ételt visz egy betegnek, segít egy vak embernek átkelni egy forgalmas úton, gondoskodik az 

idősekről. Ezek a jószomszédi cselekedetek széles körben elterjedtek: az állampolgárság nem 

kizárólagos vagy csak az elit által gyakorolt tevékenység, de egy nagyon is konkrét cselekvés.

Egyes elemzők szerint az állampolgárság nem csupán „beszéd”, hanem a közjó érdeké-

ben tett cselekvés (Boyte, 1999).

A szavazás, a tiltakozás és a panaszkodás nem elegendő; sem pedig a párbeszéd,  

a felelősségvállalás, a gondoskodás vagy az önkénteskedés. Csak közös munkával  

leszünk képesek létrehozni egy új demokráciát, amely újjáteremti azt az érzést, hogy „mi 

emberek” vagyunk a közös sorsunk írói (Boyte, 1999, p. 277).

A bizonyos szerepeket betöltő polgároknak szükségük lehet konkrét készségekre és isme-

retekre – például a helyi választott tisztviselőknek speciálisabb vezetői készségekre lesz szük-

ségük, mint a választóiknak. De azért, hogy minden állampolgár teljes egészében részt tudjon 

venni és érvényesíteni tudja a jogait, képesnek kell lennie arra, hogy kommunikálni és tárgyalni 

tudjon más állampolgárokkal. Képesnek kell lenniük vélemények megfogalmazására és azok 

kifejezésére, az új információk alapján véleményük felülvizsgálatára, és együtt kell működniük  

az azonos gondolkodásúakkal azért, hogy befolyásolni tudják az életükre ható döntéseket.

2.1.3 Szokások és viselkedés

Itt azoknak a szokásoknak az összeségéről van szó, amelyek tükrözik azokat a mélyen 

őrzött értékeket és attitűdöket, amelyek megalapozzák a hatékony állampolgárságot. A tudás 

és a képességek önmagukban antidemokratikusak lehetnek a „demokratikus értékek” elfoga-

dása nélkül. A demokratikus állampolgárok alapvető viselkedését egyesek az igazságosság és 

a tisztesség érzésének, a másokkal való törődésnek tekintik. Rosenblum például a demokrácia 

két fő követelménye mellett érvel a mindennapi életben: az egyenlő bánásmód és a felszólalás  

a hétköznapi igazságtalanságok ellen (1999, p. 68). Azt állítja, hogy „a demokratikus  

magatartás a hétköznapi ügyeket érintően ugyanolyan fontos, mint az a politikai kompetencia, 

ami olyan társadalmi légkört biztosít, amelyben a demokratikus intézmények virágozhatnak”  

(Rosenblum, 1999, p. 68)

A Nemzetközösség Alapítvány tanulmánya alapján az állampolgárok az értékeket he-

lyezik a jó társadalom középpontjába: „A hagyományokon és a kulturális örökségen alapuló,  

a közösségi léttel és a szerveződéssel kapcsolatos értékek és normák a jó társadalom legfőbb 

jellemzői” (Commonwealth Foundation, 1999, p. 32). Az állampolgárság liberális elképzelé-

sei szintén központi helyen állnak, amelyeket de Tocqueville morálnak, Bellah pedig újabban  

„a szív szokásainak” (Bellah, 1985) nevezett. Ezek amellett érvelnek, hogy a jó polgárok nem-
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csak azok, akik cselekszenek, hanem olyan tulajdonságokkal is rendelkeznek, mint a másokkal 

való kapcsolat érzése, a közös érdekek fontosságának tudata és a hajlandóság arra, hogy a kü-

lönbségekből fakadó akadályokkal erőszak alkalmazása nélkül éljünk együtt vagy oldjuk meg.

Gaventa (1999) szerint a kritikai tudatosság fejlesztése szintén elengedhetetlen a teljes 

értékű állampolgársághoz. A kritikai vagy megkérdőjelező nézőpont, a kíváncsi hozzáállás, 

a szkeptikus szemléletmód a hatalomgyakorlást illetően elengedhetetlen tulajdonságok  

a demokratikus részvételhez és a szabadságjogok védelméhez. Ezzel összekapcsolódik a ha-

tékonyság érzése – az az érzés, hogy képesek vagyunk hatást gyakorolni és a magabiztosság 

ahhoz, hogy ezt valaki meg is próbálja. Gramsci amellett érvelt, hogy „ha valaki változást akar 

elérni, akkor figyelmét erőteljesen a jelen felé kell irányítani. Az értelem pesszimizmusa, az aka-

rat optimizmusa” (Gramsci, 1971, p. 6). Ezek a tulajdonságok megerősítik és lehetővé teszik 

 az állampolgárok konkrét cselekedeteit és az általuk elsajátított ismereteket és készségeket. 

Hogyan válik valaki cselekvő állampolgárrá? Mi az a folyamat, amelynek során az egyének meg-

tanulják az állampolgárság gyakorlásához szükséges ismereteket, képességeket és szokáso-

kat? A tanulás több szinten zajlik, amelyek közül csak néhány tudatos és szándékos. A skála 

egyik végén a formális oktatási intézményekben, mint például az iskolákban végzett állampol-

gári nevelés áll, ami tervezett, tudatos és szándékos. A skála másik végén a rejtett vagy el nem 

ismert tanulás áll, ami a szocializáció révén történik. A következő három részben a skála három 

pontját tekintjük át, kezdve a szocializációval a politikai kultúrákban, majd a közvetett tanulással 

a közösségi és más csoportokban való részvétel révén, végül pedig az állampolgárságra neve-

léssel a népi és állami oktatás útján.

3. Az állampolgárság fejlesztése szocializáció útján

A politikai kultúra szocializációja jellegzetességek és attitűdök széles skáláját ered-

ményezi. A klasszikus politikatudományi kutatások (pl. Almond & Verba, 1963; Pye & Verba, 

1965) gyakran az elitek attitűdjeit tekintik a politikai kultúrákat alakító legfontosabb elemnek azt 

feltételezve, hogy ezek mutatják az utat és alakítják a tömegek attitűdjeit. Taylor El Salvador-

ban vizsgálta a politikai kultúrát és a demokratizálódás folyamatát és a politikai kultúrát ennél  

átfogóbban a következőképpen írja le: „a társadalomban működő különböző politikai cselekvők 

kifejezetten íratlan viselkedési normái, valamint a polgárok, képviselők, köztisztviselők stb. joga-

ira és kötelezettségeire vonatkozó elvárások és felfogások” (Taylor, 1999, p. 64).

A politikai kultúra alakítja azt, hogy az emberek mit várnak el a politikai rendszerüktől, 

mit tekintenek saját cselekvési lehetőségeiknek, és milyen jogokat és felelősségeket tulajdo-

nítanak a különböző szereplőknek. Ez nem mozdulatlan: Taylor amellett érvel, hogy a politikai 

kultúra „a tapasztalatok és a gyakorlat révén alakul ki, és folyamatos változásban van”. Maga 

is lehet a politikai küzdelem színtere. Mindeközben alakítja is a politikai diskurzust és azt, mit 

tartunk lehetségesnek. Állandó feszültségben van, hiszen alulról és felülről is nyomás éri.

Mivel beágyazott, a politikai kultúra általában nem látható és nem szokták megkérdő-

jelezni. A politikai kultúra jelentősége, valamint az azt alakító társadalmi és politikai tényezők 

fontossága azokban a helyzetekben a legnyilvánvalóbb, ahol új a demokrácia és sok éves  

totalitárius3 vagy tekintélyelvű rendszerek leküzdésére törekszik. El Salvadorban például, ahogy 

Taylor leírja, történelmileg az uralkodó kávétermelő osztály uralta a földet és a termelést,  

később pedig a pénzügyi és ipari ágazatokat. Uralkodásuk a támogatás és az erőszak poli-

tikáján, valamint a politikai képviselet intézményeinek manipulálásán keresztül valósult meg.  

Ez az uralkodó politikai kultúra azonban nem az egyetlen El Salvadorban.

Hiba volna úgy leírni El Salvador polgárait, mint akiket teljes mértékben a kirekesztés,  

a kényszer és a korrupció által áthatott politikai kultúra befolyásol; a küzdelem tör-

ténete saját hősöket, történeteket, eszményeket és viselkedési módokat hozott létre, 

amelyek együttesen egy alternatív politikát és egy alternatív politikai kultúrát teremte-

nek (Taylor, 1999, p. 67).

Az alternatív politikai kultúrák egymással szembeni feszültségben léteznek. Ezek bármely 

társadalomban alapulhatnak az osztály, a társadalmi nem, az etnikai hovatartozás vagy a val-

lás körül szerveződő identitáson, miközben megteremtik a megfelelő politikai magatartással 

kapcsolatos, párhuzamosan létező elvárások és értékelések halmazait. Ausztráliában például 

egyre nagyobb a tudatosság az őslakos népek alternatív identitásával kapcsolatban és vita  

folyik arról, hogy az oktatás milyen szerepet játszik ennek erősítésében vagy rombolásában. 

Dél-Ausztráliában az 1970-es évek elején létrehoztak egy független főiskolát, a Tauondit  

(jelentése „áttörés”) az őslakosok felnőttképzésére (Holt és munkatársai, 1997). A Tauondi azzal  

a céllal indult eredetileg, hogy ügyfelei problémáival foglalkozzon – mint például a rasszizmus, 

a hátrányos gazdasági helyzet, az egészségügy és az oktatás –, és közben olyan mélyebb  

dilemmákat vetett fel, mint hogy mire nevelünk, ki által és kinek az érdekében?

Az őslakosok kezdenek rávilágítani az oktatás azon hiányosságára, hogy a végzettség 

megszerzésének ára az identitásvesztés. A fehér oktatás nem feltétlenül egészséges. 

Az őslakosok a sikeresség mind több és több olyan oldalát kérdőjelezik meg, amelyek  

az identitásuk ellen irányulnak. Azok közül, akiket korábban meghamisítottak és asszimilál-

tak, egyre többen térnek vissza a gyökereikhez és utasítják el a külső címkéket – legyenek 

azok negatívak vagy pozitívak (Holt és munkatársai, 1997, p. 192).

A kultúrák elnagyolt összehasonlításai nagy eséllyel nem veszik figyelembe a politikai 

kultúrák finom árnyalatait. De ha a politikai kultúra, ahogy Taylor állítja, a politikai küzdelem 

színtere, akkor meg kell értenünk minden lehetséges változóját és azok lehetséges hatását  

az állampolgári tudatosságra. Egy nemrég megjelent dolgozatában Blackburn a politikai kul-

túra, a hatalom és a részvétel közötti kapcsolatot vizsgálja egy bolíviai városban (Blackburn, 

2000). Kutatása felismeri, hogy az aktív részvételhez a hatalmi mintázatokban bekövetkező 

strukturális változásokra és a polgárok hiedelmeiben és elvárásaiban bekövetkező attitűdbeli 

változásokra – röviden a politikai kultúra változására – is szükség van. A kultúra az a híd, amely 

összeköti a hatalmat és a részvételt. Blackburn szerint, ha a politikai kultúra zárt, bizalmatlan  

és nem demokratikus, akkor a részvétel és az információáramlás növelése inkább az amúgy  

is hatalommal bírók hatalmát növeli, mintsem hogy megerősítené a polgárokat. Ha azonban  

3 Önkényuralmi eszközöket használó politikai rendszer. – a szerkesztő megjegyzése
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a politikai kultúrák nyitottabbak, átláthatóbak és demokratikusabbak, akkor a részvétel növe- 

kedése több hatalommal rendelkező polgárságot és elszámoltathatóbb kormányzatot hozhat 

létre (Blackburn, 2000, p. 220).

Az alternatív politikai kultúrák közötti feszültség és ezek változásának lassú folyamata jól 

látható, ha a nők politikai részvételének történetét vesszük példaként. Egy bangladesi esetta-

nulmányban Rahman Khan (1998) amellett érvel, hogy a bangladesi politikai élet és kultúra 

főáramlata nem kedvez a nők részvételének. Valóban, a szerző megmutatja, hogy a nők for-

mális részvétele a politikai rendszerben mennyire korlátozott, és hogy ez az évek során mi-

lyen kevéssé változott. A nők a fejlődés legtöbb területén, beleértve az írni-olvasni tudást,  

a táplálkozást, a foglalkoztatottságot, a béreket és az öröklést, lemaradtak a férfiakhoz képest. 

„A közélet gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális színtereinek struktúrái a patriarchátus4 

ideológiai keretében működnek” (Khan, 1998, p. 178). A fundamentalizmus terjedése és a vidé-

ken a mullahok (vallási vezetők) által a nők ellen hozott fatvák (vallásjogi döntések) számának 

növekedése a nők elleni elnyomás és erőszak új formáit hozta magával. Számos példa van 

arra, hogy a nők élete hogyan válik nehezebbé, ha megpróbálnak belépni a közélet, a gazdaság  

és a politika színtereire.

Az egyre nagyobb hozománykövetelések, az erőszak, a munkahelyi kizsákmányolás, az 

eltérő bérek, valamint a nőknek a közhivatalok betöltésére való törekvésével/versenyével 

szemben teremtett komoly akadályok egész sora mind annak a példái, hogy milyen erősen 

vannak jelen a patriarchális eszmék és a férfiak uralta társadalmi rend (Khan, 1998, p. 169).

Ugyanakkor informális formában hosszú ideje zajlik az a folyamat, amelynek során a nők 

politikai teret teremtenek maguknak. A bengáli nők aktívan részt vettek az 1947-es és az 1971-

es függetlenségi és felszabadítási mozgalmakban. Az utóbbi években erősödött a női szerve-

zeteknek a nőket értintő kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése érdekében folytatott 

tevékenysége. A civil szervezetek részvétele, a tudatosság növelésére irányuló erőfeszítések 

és a hitelprogramok egyaránt növelik a nők képességét arra, hogy hangsúlyosabb szerepet 

játsszanak a közszférában. A nők részvételét kizáró politikai kultúra mellett létezik egy sokkal 

kevésbé látható mozgalom, amely a nők politikai cselekvésben való részvételéért és a kire-

kesztés ellen küzd.

Szocializációnak nevezzük azt a folyamatot, melynek során mind a főáramú, mind a rejtett 

politikai kultúra egyik generációról a másikra öröklődik. „Minden új generációt meg kell nyerni 

a demokrácia számára” (Oscarsson, 1995, p. 201). A gyermekeket a felnőttek világának kultú-

ráival és folyamataival az elsődleges szocializáció során hozzák összhangba. Minden későbbi, 

felnőttkorban történő behatást másodlagos szocializációnak nevezzük. A szocializációnk alap-

ján fogalmazzuk meg azt, amit Jarvis (1987) „előfeltételezéseknek” nevez, vagyis a feltételezé-

seinket arról, hogy a világ egy bizonyos módon működik.

A szocializáció nagyrészt a családban és a közösségben zajlik, ideértve a vallási intéz-

ményeket is. Az iskolák „rejtett tanterve” szintén a társadalmi rend „újratermelését” célozza.  

4 A férfiak uralmára épülő családi vagy társadalmi rendszer. – a szerkesztő megjegyzése

Meggyőz bennünket arról, hogy helyes, ha a hatalmat egy bizonyos módon gyakorolják, és nem 

más módon, hogy ha egyes emberek hoznak döntéseket, és nem mások és hogy bizonyos  

dolgok lehetségesek, mások pedig nem (lásd Illich, 1971 és Macedo, 1994).

A szocializáció mélyen gyökerező feltételezéseket teremt, amelyeket nehéz megváltoz-

tatni még egy forradalmi helyzetben is. Például Nicaraguában az írni-olvasni tudásért folytatott 

kampány mélyreható társadalmi és politikai változások pillanatában zajlott, amelyek mind ala-

kították a kampánnyal kapcsolatos elvárásokat és lehetőségeket. Ez azonban azt is jelentette, 

hogy a kampány a régi és az új, a jövőkép és az annak megvalósításához szükséges gyakorlati 

eszközök közötti kreatív konfliktus közepette jött létre. A kampány munkatársai és önkéntesei 

(a brigadisták, akiket vidékre küldtek az írás és olvasás oktatására) kénytelenek voltak szembe-

sülni azzal a személyes felismeréssel, hogy többnyire középosztálybeli, iskolázott, városi em-

berként számukra a vidéki területek és emberek nagyrészt ismeretlenek voltak. Annak ellenére, 

hogy tudatosan törekedtek a lekezelő magatartás elkerülésére, mégis nehéz volt számunkra  

a vidéki embereket intelligensnek, képzettnek és kreatívnak látni. „Bár az új, különleges oda-

figyeléssel kiválasztott munkatársak mélyen elkötelezettek voltak a forradalmi célok iránt, rá- 

jöttek, hogy a személyes és politikai átalakulás nem csupán vágy vagy akarat kérdése” (Miller, 

1985, p. 206). Ezek a feszültségek a pedagógia tervezésének problémáiban teljesedtek ki.  

A régi módszereket el kellett felejteni és újakat kellett létrehozni. A kulcstényező nem annyira 

az oktatók politikai elkötelezettsége vagy pedagógiai képességei voltak, hanem „az önmaguk-

ról alakított képük és ... a másokkal kapcsolatos személyes nézeteik” (Miller, 1985, p. 208). Bár  

a szocializáció egy nem tudatos tanulási folyamat, nem gondolat nélküli. Jarvis szerint:

Az egyének nem pusztán átveszik és mechanikusan alkalmazzák ezeket a kulturális 

benyomásokat; ez a folyamat gondolkodás, majd a belső folyamat külsővé válása so-

rán történik meg. Ily módon az egyének módosítják a befogadott dolgokat, és azokat  

később megváltozott formában adják tovább a többi embernek a társas érintkezések során  

(Jarvis, 1987, p. 14).

A politikai szocializáció a tudatos figyelem szintje alatt működik, kivéve az olyan pilla-

natokban, mikor hitrendszerünk komoly kihívást kap (mint gyors társadalmi változások során). 

Az állampolgári tudatosság elsajátításának más formái könnyebben felismerhetők, sőt, akár 

tudatosan tervezhetőek is. A tanulmány következő része az állampolgári tanulás egyik legfon-

tosabb területével foglalkozik: a politikai életben, a társadalmi mozgalmakban és a közösségi 

szervezetekben való részvétel során történő közvetett tanulással. Bár az informális tanulásnak 

ez a fajtája felismerhető, nem feltétlenül tervezett, ezért megkülönböztetjük a demokráciára 

való neveléstől, amelyet az utána következő részben tárgyalunk.

4. Tanulás a részvételen keresztül

A cselekvés során történő tanulást kulcstényezőnek tartjuk az aktív állampolgárság eléré-

séhez annak ellenére, hogy kevés valódi bizonyíték áll rendelkezésre ennek alátámasztására. 

Mansbridge (1999) annak az elképzelésnek az alapjait, miszerint a részvételnek köszönhetően 

aktívabb polgárok leszünk, egészen Arisztotelésztől eredezteti, noha ennek az elgondolásnak  

A KRITIKAI PEDAGÓGIA ALAPJAI AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG TANULÁSA



58 59

a fő mozgatórugóját inkább de Tocqueville megfigyelései adják a New England-i városi gyű-

lésekről5, melyek a kisléptékű közvetlen demokrácia egyik eszközére szolgáltatnak példát. 

Ugyanakkor gyakorlati bizonyítékot találni a fent említett megállapításra, miszerint a részvétel 

egyben tanulást is jelent, nagyon bonyolult, szinte lehetetlen küldetés. A témában született 

tanulmányok azt támasztják alá, hogy azok, akik aktívan részt vesznek a demokratikus folya-

matokban, más pozitív jellemzőkkel is rendelkeznek. Azonban nincsenek „előtte-utána” vizs-

gálatok, amelyek magának a részvételnek a tényleges hatását mérnék (szemben azzal, hogy 

már eleve olyanok vesznek részt, akiknek ilyen tulajdonságaik vannak). Olyan tanulmányok  

léteznek, amelyek azt mutatják be, hogy mennyire egyenlőtlen a politikai részvétel (lásd pél-

dául Verba, Scholzman & Brandy, 1995). Ugyanakkor Mansbridge azt állítja, hogy az egyenlőt-

len részvételnek valódi jelentősége van:

Kevesebb résztvevő polgár kisebb kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy fejlessze a ké-

pességeit azon keresztül, hogy megvitatja és kitalálja, mi szolgálja a köz javát és hogyan 

tudják közösen tisztázni az érdekeikhez illeszkedő terveket, hogyan tudják tágítani azok-

nak a közös elképzeléseknek a körét, amely mások és a saját érdekeiket egyaránt szolgálja, 

illetve, hogyan érezhetik politikai értelemben hatékonynak magukat és nem utolsósorban 

hogyan tudnak a teljes társadalom számára előnyt kovácsolni abból, hogy olyan állam-

polgárokká válnak, akik tisztában vannak az érdekeikkel és érzékenyebben reagálnak  

a közösségi jólét és a társadalmi igazságosság kérdéseire is (Mansbridge, 1997, p. 423).

Másképpen megfogalmazva, ha mindenki részt vesz a politikai életben, akkor mindenki 

megtanulhatja a hatékony részvételt és ebből mindenki profitál. Az alulról építkező társadalmi 

mozgalmak megkérdőjelezik a régi szokásokat és meggyőződéseket és újfajta alternatívákat 

kínálnak a részvételre és a cselekvésre. Ezeknek a szervezeteknek elsődleges szerepet kell 

betölteniük a „kritikai tanulásban” vagy Freire kifejezésével élve az „öntudatra ébredésben”  

azáltal, hogy lehetőséget biztosítanak a tapasztalatszerzésre az aktív állampolgársághoz  

vezető úton. Marshall (1993) a mozambiki felszabadítási törekvések során felszabadított terü-

leteken a FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique, Mozambiki Felszabadítási Front) 

által szervezett falusi fórumokat úgy jellemzi, mint a tanulás eszközeit és a közvetlen demok- 

rácia megtapasztalásának terepét. Ezek „egy újfajta közeget kínáltak a felnőttek számára, hogy 

összegyűljenek, találkozzanak és közösen megvitassák azt, hogy hogyan tudnák fejleszteni  

a körülményeiket és önmagukat” (Marshall, 1993, p. 111). A falusi fórumokon alkalmazott mód-

szerek között találjuk a kérdések feltevését, valamint az előadásokat és a tapasztalatok megosz-

tását, amelyek éles ellentétben állnak a hagyományos gyarmati döntéshozási módszerekkel és 

lehetővé teszik olyan kérdések megvitatását is, mint a nemi, faji, vagy etnikai egyenlőtlenségek.

A társadalmi és politikai kampányokon keresztül történő tanulás kisebb léptékben is 

hatékony lehet. Foley egy ausztrál lakóközösség tanulási folyamatát ismerteti, ami egy helyi 

5 New England az USA északkeleti részének azon államaira (Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode 

Island és Vermont) utal, amelyeket elsőként alakítottak ki az oda érkező angol telepesek. Az itt kialakult városi gyűlések 

(town meeting) hagyománya a közvetlen demokrácia egy formája, amelyben a települések lakói közvetlenül dönthetnek  

a helyi önkormányzat szakpolitikai vagy akár költségvetési kérdéseiben. – a szerkesztő megjegyzése

környezetvédelmi kampány kapcsán zajlott (Foley, 1999). A Terania Creek városrész lakosai  

az állami Erdészeti Bizottság esőerdőirtási tervei ellen léptek fel közösen. A kampányról készí-

tett interjújában Foley a tanulás két fő formáját azonosítja. Először is az aktivisták új képessé-

gekre és tudásra tettek szert.

Mélyreható ismereteket szereztek az esőerdők ökológiájáról, amit a kampány után is 

használni tudtak. A résztvevők jobban megértették az állami szereplők (köztisztviselők, 

politikusok, bírók) szempontjait, megtanultak együttműködni velük, vagy éppen fellépni 

ellenük. A média világát is jobban megértették és ehhez kapcsolódóan készségeket 

fejlesztettek ki. Megértették és megtanulták kezelni annak az összetettségét, hogy ho-

gyan lehet demokratikusan szervezetet építeni és közvetlen cselekvést megvalósítani  

(Foley, 1999, p. 39).

A készségeken és tudáson túl ez a típusú részvétel egyaránt elősegíti a Freire által leírt 

„öntudatra ébredést” és a Mezirow által „nézőpont átalakulásnak” nevezett folyamatok létre-

jöttét is (ezen elvek részletes tárgyalását lásd lent). „A kampány során nyert tapasztalatok meg-

kérdőjelezték és átalakították az aktivisták világról kialakított megértését” (Foley, 1999, p. 39).  

A kormányba és a szakértőkbe vetett hitük mérséklődött azáltal, hogy megismerték a háttérben 

húzódó társadalmi és hatalmi érdekeket és azok mozgatórugóit. Megváltozott a viszonyuk sa-

ját magukhoz és ahhoz, hogy mennyire tudnak hatással lenni a környezetükre. Foley ezt a fajta 

véletlenszerű, nem tervezett és kevésbé körülhatárolt tanulást úgy nevezi, hogy „informális  

tanulás a társadalmi cselekvés által”.

Az állampolgárságról történő tanulás azonban nemcsak a társadalmi mozgalmak és 

kampányok során jöhet létre. A civil szervezetek tevékenységében történő részvétel szintén 

olyan közeget kínál, ahol az aktív állampolgársághoz szükséges tudás, képességek, szokások 

és viselkedések megtanulhatók. Több olyan tanulmány is létezik, amely igazolja a kapcsolatot 

a civil és politikai részvétel között: azok, akik aktívak a civil szférában, jellemzően politikailag is 

aktívabbak. McDonough és szerzőtársai (1998) három önkényuralom utáni demokratikus álla-

mot, Spanyolországot, Brazíliát és Koreát hasonlítják össze annak érdekében, hogy feltárják az 

alacsony politikai részvétel okait Spanyolországban.

A három országban végzett felmérés alapján Spanyolországban 27%, Brazíliában 49%, 

míg Koreában 58% azoknak az aránya, akik aktív politikai részvételről számolnak be. A hagyo-

mányos demográfiai mutatók (végzettség és társadalmi osztály) egyike sem igazolja ezeket 

 a különbségeket. Az egyetlen kivétel e tekintetben a nők részvétele a munkaerőpiacon (vagyis 

minél magasabb a nők munkaerőpiaci részvétele, annál nagyobb értéket mutat a politikai rész-

vétel aránya is). A szerzők amellett érvelnek, hogy a politikai részvételben tapasztalható kü-

lönbségek összefüggenek a civil társadalomban való részvétellel. A spanyoloknak mindössze 

egyharmada vesz részt valamilyen önkéntes szervezet munkájában, míg ez az arány Brazíliában 

kétharmad, Koreában közel 90%. A civil társadalmi aktivitás szintén mutat összefüggést a nők 

munkaerőpiaci részvételével.

Ahogy haladunk a „magánszférától” a „közszféra” felé a nemi és a foglalkoztatási státusz 

egyre erősebben érezteti a hatását. A nőknél a kicsit szorosabb szomszédsági kapcsola-
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tok jellemzőek. Azonban amikor az önkéntes szervezetekben való tagságról, különösen 

a politikai részvételről beszélünk, akkor nemcsak az országok közötti különbségek nő-

nek, hanem a nemi és a foglalkoztatási jellemzők aktivizáló hatása is jobban megjelenik  

(McDonough, 1998, p. 929).

Ezekben az országokban úgy tűnik, hogy összefügg a civil társadalmi aktivitás és a politi-

kai részvétel, amit a nemre és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok is befolyásolnak.

A kutatások feltárták, hogy az Egyesült Királyságban élők életében milyen mértékű  

és mennyire fontos a helyi önkéntes szervezetekben végzett tevékenység és az ennek kapcsán 

megszerzett társadalmi és politikai ismeretek. Elsdon kutatásai (1995 és 1998), azt mutatják, 

hogy az Egyesült Királyság önkéntes szervezetei 80%-ban személyes érdeklődésen alapulnak, 

mint például galambászat, kertészkedés, a kórusok vagy az amatőr színjátszás. A tevékenysé-

gek 30-40%-a sporthoz vagy más fizikai aktivitáshoz kapcsolódik (Elsdon, 1998:144). Elsdon 

úgy találta, hogy a lakosság több mint fele tagja valamilyen önkéntes szervezetnek (az 58 mil-

lióból 30 millió ember) és ezen belül 8 millió fő olyan civil „aktivistát” azonosított, akik ezeknek  

a szervezeteknek a működtetésében is aktív szerepet vállalnak.

Milyen kapcsolat áll fenn az erős „civil társadalom” és az aktív állampolgárság között? 

Elsdon megállapításai szerint a „kapcsolati tanulás” az a kulcsterület, amit szinte minden meg-

kérdezett önkéntes szervezeti tag kiemelt. A megkérdezettek 92%-a mondta, hogy a tagság 

által bővült a kapcsolati hálójuk, míg 40% volt azon a véleményen (főként munkanélküli férfiak 

és fiatal anyák), hogy a részvétel jó alkalmat kínált a közösségi kapcsolódásra. A többségük  

az interjú során nagyobb önbizalomról és arról számolt be, hogy egyre könnyebben adnak  

hangot a véleményüknek a csoporton belül. Ez azt mutatja, hogy az önkéntes szervezeteknek 

nagyon fontos szerepük van a képességek fejlesztésében és abban, hogy az aktív állampolgár-

ság teret nyerjen.

Elsdon a vélemények összesítése során a „politika-tanulást” szintén fontosnak találta:  

a megkérdezettek 76%-a mondta, hogy jobban átlátja a közpolitikai témákat, 59% vált tudato-

sabbá szélesebb körű társadalmi kérdésekben és 49% lett politikailag tudatosabb az önkéntes 

szervezetben történő részvételnek köszönhetően (Elsdon, 1995, p. 70). Egynegyedük állította, 

hogy az önkéntes tagságuk következtében kezdtek politikai cselekvésbe, amibe beleértjük az 

érdekérvényesítést, vagy bármilyen írásbeli vagy szóbeli megnyilvánulást. Ezeknek az eredmé-

nyeknek egyike sem volt előre tervezett vagy szándékos.

A válaszadók általában azért csatlakoztak az önkéntes szervezethez, mert vagy sze-

rettek volna tanulni valamiről, vagy egyszerűen csak szerették volna a szervezet profil-

jába vágó tevékenységet végezni. Bármilyen további érdeklődés vagy felismerés csak 

később, a tagság során szerzett tapasztalatokból eredt. Egy Rotary klubtag például 

először csupán a társasági élet miatt csatalakozott a klubhoz. Azonban annak követ-

keztében, hogy más tagokkal együtt különböző segítő tevékenységekben vett részt, 

tudatosultak benne a társadalmi szükségletek és problémák és mindez felkeltette  

a politikai érdeklődését is (Elsdon, 1995, p. 71).

A részvételen keresztüli tanulásba beletartozik a tudás, a képességek, a szokások és  

a viselkedés fejlesztése is. Ennek a legfontosabb elemei az értékrend és az énkép. Foley megis-

mertet minket azzal a tanulási folyamattal, amely a „szomszédsági központok” fejlesztése során 

jött létre Ausztráliában (Foley, 1999). A helyi nők és anyák azért vágtak ebbe bele az 1970-es  

és 80-as években, mert szerették volna megszüntetni a külvárosban tapasztalt elszigeteltsé-

güket, játszócsoportokat szerettek volna a gyerekeiknek, oktatást szerettek volna saját maguk-

nak és kreatív lehetőségekre vágytak a nők készségeinek alkalmazására. A részvétel eredeti 

mozgatórugói további cselekvéseket eredményeztek (Foley, 1999, p. 51). Az anyák a játszócso-

portokhoz elsősorban a gyerekeik miatt csatlakoztak, mégis sokaknak ezáltal nyílt lehetősége, 

hogy önmagukért is tegyenek. Ez lehetett akár részvétel felnőttképzési tanfolyamon, önkéntes 

vagy fizetett munka a szomszédsági központban, vagy akár részvétel a központ fenntartásában.

Az a tapasztalat, amit azzal nyernek a nők, hogy részt vesznek egy ilyen szomszéd-

sági központ életében, fontos tanulási lehetőséget kínál. Ennek a típusú tanulásnak  

a legnagyobb része informális és esetleges, a különböző cselekvésekbe beágyazottan 

történik és sokszor nincs is tisztán megfogalmazva, hogy ilyenkor a közösség tagjai 

tanulnak is (Foley, 1999, p. 54).

Ahhoz, hogy a helyi nők ezeket a közösségi központokat működtetni tudják, számos új 

ismeretet kellett elsajátítaniuk, mint például a könyvelés alapjai, vagy az, hogy hogyan hozzanak 

közös döntéseket, hogyan kell költségvetést készíteni, vagy éppen megtervezni egy folyama-

tot. Ezek az időközben elsajátított készségek pedig újfajta értékeken és világlátáson alapulnak.  

„Talán az a legfontosabb, hogy azáltal, hogy részt vesznek ezekben a bizottságokban tapasz-

talatot szereznek abban, hogyan kell egy szervezetet demokratikus és ’nő-központú’ módon 

működtetni” (Foley, 1999, p. 58). A konfliktusoknak és a mindennapi küzdelmeknek központi 

szerepe van az informális tanulásban. Ilyen volt például az anyáknak az a küzdelme, hogy meny-

nyire legitim gyermekfelügyeletet igényelni arra az időszakra, amikor „magukkal foglalkoznak”.

A résztvevő nők utólag pontosan meg tudták határozni azokat a politikai készségeket, 

ismereteket és értékeket, amelyeket a közös küzdelmeik során szereztek. A részvételük ered-

ményeként „felismerték és tisztábban látták a saját értékeiket és azt, hogy az emberek nagyon 

különböző értékeket és érdekeket képviselnek, így a konfliktusok a legtöbbször természete-

sek és elkerülhetetlenek. Ez utóbbiak kimenetele egyaránt lehet konstruktív vagy destruktív”  

(Foley, 1999, p. 63). Ezt nevezzük „kritikai tanulásnak” abban az értelemben, hogy a részt-

vevők egyet hátra lépnek és saját tapasztalataikat a hatalom és az értékek fogalmai mentén 

vizsgálják meg újra.

Az egy bizonyos területen történő részvételben mutatkozó változások további területekre 

is hatást gyakorolhatnak. Indiában egy három államban lezajlott civil menedzsment képzés utó-

lagos értékelése kapcsán arra derült fény, hogy a mikrovállalkozásokról szóló tréning a nők 

közösségi részvételére is hatással volt (Creevy & Edgerton, 1997). Az értékelés során úgy ta-

lálták, hogy azok a nők, akik részt vettek ezen a tréningen nagyobb valószínűséggel vállaltak  

később aktív szerepet a közösségi döntésekben. „Függetlenül attól, hogy a szegénységi  

küszöb alatt vagy felett élnek, a tréninget elvégzett nők nagyobb valószínűséggel vesznek részt  
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a helyi közösséget érintő döntésekben” (Creevy & Edgerton, 1997, p. 670). Az nem volt részlete-

sen kifejtve, hogy a tréning mely elemei és milyen módon váltották ki ezt a hatást. Elképzelhető, 

hogy a nők önbizalmának növekedése, a csapatmunkában szerzett tapasztalat és a kapcsolati 

hálójuk erősödése ért el ilyen hatást. 

A radikális irányvonalat képviselő felnőttképzési szakemberek éppen ezért az átalaku-

lásért dolgoznak a társadalmi változást célzó munkájuk során. A következő fejezetben az ál-

lampolgári tanulásnak azokat a módszereit ismertetjük, ahol a tervezett tanulás a társadalmi 

cselekvést kíséri.

5. A népi felnőttoktatás

Hosszú történelme van annak, ahogyan a felnőttképzések a társadalmi változásokat köz-

vetítik. A felnőttképzés mint megközelítés gyökerei egészen a 19. századig nyúlnak vissza. 

Ez a történelem magába foglalja Grundtvig püspök és a skandináv népfőiskolai mozgalmat6,  

a Munkásoktatási Szövetséget (Workers’ Educational Association)7 és a bányászok könyvtá-

rait az Egyesült Királyságban8, a settlement házakat9 és a Highlander Népi Iskolát (Highlander 

Folk School)10 az Egyesült Államokban. A legtöbb ezek közül ötvözte a nyíltan politikai érté-

kek közvetítését és oktatást a gazdasági és társadalmi körülmények megváltoztatásáért vég-

zett munkával. Az Antigonish mozgalom Kanadában az 1920-as és 1930-as években például 

egy olyan program volt, amely tartalmazta a felnőttképzést, az önsegítést és a szövetkezeti 

fejlesztést. Moses Coady atya, a mozgalom vezetője, „helytelenítette a kapitalizmus mérték-

telenségeit és a hitét az átlagemberekbe helyezte. Célja az volt, hogy szabadjára engedhes-

sék az energiáikat, amivel át tudják venni az irányítást az ügyeik fölött” (Lovett, 1980, p. 157). 

Képzés és közösségfejlesztés kéz a kézben járt. Lovett idézi Coady atyát, aki szerint „az átlag-

embernek – valójában minden embernek – a képzését össze kell kötnie a cselekvéssel. A cse-

lekvés lehetősége leginkább a társadalom és különösen a gazdaság területén található meg”  

(Lovett, 1980, p. 157).

Az Antigonish mozgalom módszerei azóta sok más felnőttképzési módszerbe is beépül-

tek: tömeggyűlések, tanulócsoportok, beszélgető körök, rádióhallgató csoportok, rövid kur-

zusok, konyhai találkozók, konferenciák, vezetőképzések és kurzusok. A tanulócsoportokban 

6 Nikolaj Frederik Severin Grundtvig püspök (1783-1872) 1844-ben indította el az első népfőiskolát Dániában. – a szerkesztő 

megjegyzése
7 A Workers' Educational Association (WEA) nevű szervezetet 1903-ban alapították, amely ma a legnagyobb felnőttoktató 

intézmény az Egyesült Királyságban. – a szerkesztő megjegyzése
8 Az ún. bányászok intézeteit (miners’ institute) a 19. század végén alapították főleg Nagy-Britanniában mint oktatási intéz-

ményeket, amelyek közösségi és találkozási központként is szolgáltak. – a szerkesztő megjegyzése
9 A settlement egyfajta közösségfejlesztő és szociális központ, amit a 19. század végén és a 20. század elején alapítot-

tak a szegénynegyedekbe költöző szociális munkások. A leghíresebbek ezek közül a Kelet-Londoni Toynbee Hall (1884)  

és a chicagói Hull House (1889). – a szerkesztő megjegyzése
10 A Highlander Research and Education Center (eredetileg Highlander Folk School) egy kulturális központ és mozgalmi 

képzőközpont, amit Tennessee államban alapított Myles Horton, Don West és James A. Dombrowski. A szervezetnek nagy 

szerepe volt az észak-amerikai munkás- és polgárjogi mozgalom támogatásában. A szervezet munkájáról részletesebben 

lehet olvasni az 15. fejezetben. – a szerkesztő megjegyzése

vagy beszélgetőkörökben a résztvevők hétköznapi problémákat vitattak meg, ötleteket osztot-

tak meg egymással és megoldásokat kerestek. A fő téma a gazdasági fejlődés és különösen  

a szövetkezeti fejlesztés volt. „Az Antigonish mozgalom hitt abban, hogy a radikális változás  

az oktatáson, a közösségi részvételen és az alternatív intézmények (mint például szövetkeze-

tek vagy hitelintézetek) alapításán keresztül jöhet létre, és nem a nyílt politikai akciók keretén 

belül” (Lovett, 1980, p. 160).

Bármennyire legyen is tudatos, a felnőttképzés önmagában nem idézi elő szükségkép-

pen vagy azonnal a társadalmi változást. A hosszú érési időszak egyértelműen látszik annak 

a felnőttképzési központnak a munkájában, amely az 1970-es évek elején a Chicago-i Városi 

Egyetemek (City Colleges of Chicago) keretein belül működött abból a célból, hogy „támogassa 

és bátorítsa a társadalmi változást és az önsegítő törekvéseket a fekete és egyéb szegény 

közösségek és csoportok körében” (Heaney & Horton, 1990, p. 77). A központ első projektje  

a sorstárs csoportok alapítása volt, amelyet az állami lakótelepeken élők számára hoztak létre. 

Az elképzelés az volt, hogy sorstárs vezetők által szervezett kisebb csoportokat szervezzenek 

nők számára, akik eldöntik, hogy milyen problémák kerüljenek napirendre, majd együttműköd-

nek ezek megoldásában. A projektet a lakótelepi nők először gyanakvással fogadták, de évek-

kel később a projekt már öt másik lakótelepen is működött. A projektben résztvevő egyének 

tanultak és fejlődtek:

a program a nők egyre növekvő csoportjaiban elősegítette a kritikai gondolkodást,  

de nem volt képes érdemi változást elérni a résztvevők mindennapi életfeltételeiben. 

Soha nem próbálták meg felelősségre vonni azt az önkényes és elembertelenítő elle-

nőrzést, amit a Chicago-i Lakhatási Hatóság (Chicago Housing Authority) gyakorolt  

az életük és életkörülményeik fölött, és nem követelték ki, hogy a panaszaik meghall-

gatásra kerüljenek (Heaney & Horton, 1990, p. 80).

Mindaddig nem indult el valódi változás, amíg nem történt politikai változás magasabb 

szinten. Ez volt az első fekete polgármester megválasztása Chicagóban, aki támogatta a refor-

mokat. A sorstárs csoportok korábbi tagjai közül sokak számára inspiráló volt a lakók által gya-

korolt önigazgatás elképzelése, ami a felnőttképzési központ segítségével fokozatosan indult el 

a fejlődés útján. Heaney és Horton kiemelik azokat a problémákat, amelyek akkor keletkeznek, 

ha a lelkiismeretes és felszabadító oktatás mellett nincs valódi politikai lehetőség a változásra. 

Amellett érvelnek, hogy az átalakító oktatás nem létrehozza, hanem támogatja a küzdelmet.

Noha a népi vagy átalakító felnőttképzés módszerei, megközelítései és tartalma nagyon 

változatosak, négy fő ismertetőjegye van:

Beszélgetés – olyan fórumokat biztosít, ahol a résztvevők megoszthatják egymással 

elképzeléseiket, vitázhatnak az alternatív megközelítésekről és döntéseket hozhatnak

Kulturális önkifejezés – helyi kulturális formákat használ abból a célból, hogy hangot 

adjon az érintetteknek, akik így megtanulják saját történelmüket és szolidaritást vállalnak
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Tudás – olyan tudást hoz létre és tesz hozzáférhetővé, amelyből az emberek korábban 

kizárásra kerültek, legyen szó akár az államról vagy akár konkrét helyzetekről és problémákról 

szóló ismeretről vagy az ún. népi tudás (őshonos, nem leírt tudásanyag) összefoglalásáról

Cselekvés – kapcsolatot teremt a vita, a tudás és a cselekvés között, amelyek hatást 

gyakorolnak az emberek hétköznapjaira

A beszélgetés központi eleme a népi oktatásnak és számos formában létezhet. Észak- 

Nigériában egy felszabadító tanulási projekt, amely a NEPU (Northern Elements Progressive 

Union, Észak-Nigériai Progresszív Unió)11 nevű politikai párt keretei között zajlott, azt a célt tűzte 

ki, hogy tájékoztassa az embereket, motiválja őket a cselekvésre és „felvilágosult polgárságot” 

alakítson ki (Umar, 1993, p. 29). Az 1950 és 1966 között futó projekt a versek és dalok mellett 

olyan módszereket használt, mint a beszélgetőkörök és a tömeggyűlések. A beszélgetőkörök 

csak a NEPU tagjai számára voltak nyitottak, de sikeresek voltak abban, hogy „csoportszolida-

ritást és belső kohéziót alakítottak ki és képessé tették a mozgalmat a kollektív döntéshozatalra 

és cselekvésre” (Umar, 1993, p. 29). Ezek voltak azok a helyek, ahol a helyi döntéseket meghoz-

ták azzal kapcsolatban, hogy mi ellen tüntessenek és milyen formában.

Észak-Írországban Tom Lovett 1982-ban alapította meg az Ulsteri Népi Kollégiumot  

(Ul-ster People’s College, UPC) abból a célból, hogy összehozza a társadalmi és közösségi 

cselekvés széttöredezett részeit, ideértve a közösségeket, a szakszervezeteket és a nők cso-

portjait, hogy egy olyan új társadalom képét dolgozzák ki, ami a létező struktúrák radikális elem-

zésén, illetve a résztvevő nőknek és férfiaknak a helyi szinten kialakított új struktúrák működése 

során szerzett ismeretein és céljain alapul (Lovett, 1993, p. 37).

A UPC tevékenységei között voltak a legfeljebb tízhetes rövid kurzusok, amelyek során 

a szektásodás okait törekszenek felfedezni és nem egyszerűen csak az érzéseket megfogal-

mazni. Ha az okokat vizsgáljuk, akkor sokkal jobb helyzetbe kerülünk ahhoz, hogy a cselekvés-

nek arról az irányáról beszéljünk, ami a kiváltó okokat szünteti meg (Lovett, 1993, p. 40).

Myles Horton oktatási filozófiájában, aki a Highlander Központ alapítója az USA-ban,  

a beszélgetés során történő sorstárs tanulás központi jelentőségű. Amellett érvel, hogy a sze-

gény és munkásosztálybeli emberek a saját tapasztalataik és problémáik szakértői és egyben 

egymás legjobb tanárai:

Úgy gondolkodom egy oktatási műhelyről, mint egy tanulókörről. … A stáb feladata, 

hogy nyugodt környezetet hozzon létre, ahol a résztvevők úgy érzik, hogy megoszthat-

ják egymással a tapasztalataikat. Ezután arra bátorítjuk őket, hogy elemezzék ezeket  

a tapasztalatokat, tanuljanak egymástól és építsenek ezekre. Ahogy minden más részt-

vevő, a stáb tagjai is megosztják a saját tapasztalataikat, információikat és alternatív ja-

vaslatokat fogalmaznak meg (Horton, 1990, p. 150).

11 A Northern Elements Progressive Union (NEPU) az első politikai párt volt Észak-Nigériában, amit 1950-ben alapítottak.  

– a szerkesztő megjegyzése

A kulturális önkifejezés gyakran megkülönbözteti a népi oktatást a formális felnőttkép-

zéstől. A népi oktatási projekteket mindig is dalok, versek és színházi előadások jellemezték. 

Az Umar által leírt észak-nigériai tömeggyűléseken a viták mellett folyamatosan verseket és 

dalokat használtak. Ezeknek a kulturális önkifejezési formáknak hosszú története van a régió-

ban, amik egészen a 18-19. századi küzdelmekig nyúlnak vissza. A dalok nevetségessé teszik 

a rendszert, felismerhetővé teszik „azokat, akik rosszat tettek velünk”, és kiemeli annak a szük-

ségességét, hogy az emberek kitartsanak az elnyomók elleni küzdelemben (Umar, 1993, p. 25).  

A zimbabwei felszabadítási háborúban a pungwe12 találkozókon is elhangzottak dalok. Foley 

egy katolikus pap leírását idézi:

A katekizmusokat13 az ismétlés és a dalok által tanították. Az esti sörözés közben szabad-

ságdalokat énekelnek, ami ünnepélyessé és felszabadulttá teszi ezeket az eseményeket. 

Ezekben a dalokban arról beszélnek, hogy hogyan fogják őseik energiái által vezérelve visz-

szaszerezni az őseik földjét. Így a mozgalom egyértelműem vallásos színezetet kap, ami visz-

szanyúlik egészen a Shona lázadásig.14 A földgazdasága, a bányák és az ültetvények min-

denkihez, és nem pusztán a kevés fehérhez tartoznak (Foley, 1993, p. 14).

A kulturális önkifejezés mindig is fontos része volt a Tennesse állambeli Highlander Köz-

pont munkájának, és a zenétől a dalokon és a színművészeten át egészen az elfogyasztott éte-

lekig terjedt. Horton ezt írta erről:

a dalok, a zene és az étel mind szerves részei az oktatásnak a Highlander Központban.  

A zene az egyik módja annak, hogy az emberek kifejezzék a hagyományaikat, vágya-

ikat és szándékaikat. Az étel ugyanolyan átgondolt része kell, hogy legyen egy-egy  

műhelynek, mint a zene és a tánc, valamint azok az informális alkalmak amikor az em-

berek sétálhatnak és beszélgethetnek és jobban megismerhetik egymást (Horton, 1990,  

p. 158-159).

A tudást a népi felnőttképzés során azokhoz a konkrét társadalmi problémákhoz iga-

zítják, amiket a résztvevők megtapasztalnak. Mindez magába foglalhatja a politikai intézmé-

nyeket, a történelmet (és a kollektív emlékezetet), valamint a népi tudást a társadalmi, környe-

zeti és gazdasági feltételekről. Összpontosíthat a csoporton belüli tudásra (annak a tudásnak  

a rendszerezésére, amit a csoport vagy közösség a saját tapasztalatain keresztül szerzett) 

vagy a kívülről hozott tudásra (hozzáférhetővé teszi azt a „szaktudást”, ami hatást gyakorol az 

életükre). Például a Highlander műhelyeiben a kiindulópont mindig a résztvevők saját tudása  

a saját tapasztalataikról, problémáikról és aggodalmaikról. Az új tudás akkor kerül beemelésre, 

ha a stáb azt hasznosnak vagy gyakorlati szempontból érdekesnek érzi – a hangsúly azon  

a tudáson van, ami a problémák megoldásához hasznos.

A részvételi akciókutatás a népi oktatás részeként került kifejlesztésre és eszközöket ad 

a résztvevők számára, hogy hozzáférjenek ahhoz a tudáshoz, amit korábban visszatartottak 

12 Zimbabwéban így nevezték az egész éjszakán keresztül tartó politikai gyűléseket vagy virrasztásokat, amelyeket gyakran 

szerveztek a felszabadítási háború során. – a fordító megjegyzése
13 Kérdés-felelet formában összeállított egyszerű oktatókönyv. – a szerkesztő megjegyzése
14 A brit gyarmatosítók elleni felkelés az 1890-es években. – a szerkesztő megjegyzése
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tőlük valamint, hogy a saját kutatásaik során új tudásanyagot hozzanak létre. Részvételi ak-

ciókutatás során például fel lehet mérni a munkások vagy a közösség más tagjainak egész- 

ségügyi állapotát, ha felmerül annak a veszélye, hogy mérgező anyagok kerülnek kibocsátásra  

a környezetükben (lásd például Merrifield, 1993). De szólhat egy részvételi akciókutatás azokról  

a lakástulajdonosokról is, akik elhanyagolják az ingatlanjaikat (lásd például Gaventa & Horton, 

1981) vagy éppen mezőgazdasági gyakorlatokról vagy lakhatási körülményekről. Ami megkü-

lönbözteti a részvételi akciókutatást az akadémiai kutatásoktól az az állampolgári cselekvéssel 

való szoros kapcsolata, valamint a nem hivatásos kutatók bevonása a kutatás minden szintjén  

a kezdeményezéstől a megtervezésen és végrehajtáson át egészen az eredmények elemzéséig.

A részvételi vidékfelmérés (PRA/PLA, Participatory Rural Appraisal) olyan eszközök sorát 

kínálja, amelyekkel a részvételi tudás előállítását lehet támogatni, többek között egy közösség 

tudásának összegyűjtését, rendszerezését és elemzését a politikai és gyakorlati fejlődés érde-

kében (Chambers & Blackburn, 1996).

A részvételi vidékfelmérés úgy írható le, mint megközelítések, módszerek és viselkedés-

módok együttese, amelyek az embereket képessé teszik arra, hogy kifejezzék és ele-

mezzék az életük és körülményeik valóságát, illetve segítik őket, hogy cselekvéseket 

tervezzenek meg, majd nyomon követhessék és értékeljék az eredményeket (Chambers  

& Blackburn, 1996, p. 1).

A PRA módszerek jelentős része képi eszközöket is alkalmaz, amely segíti a résztvevőket 

abban, hogy feltérképezzék a meglévő tudásukat, új tudásanyagot hozzanak létre, valamint ele-

mezzék és fontossági sorrendbe állítsák a szükségleteiket.

Ha valaki tud írni és olvasni, akkor hozzá tud férni a tudás más forrásaihoz is, ezáltal ez 

kiemelt jelentőségű a népi oktatásban A Latin-Amerikában végzett népi írás-olvasás oktatást 

összefoglaló munkájában Campos Carr egy olyan folyamatot ír le, amelynek során az embere-

ket a „hétköznapi tudástól” a „kritikai tudás” irányába mozdítják el, azonban ez a megközelítés 

nem gyors és nem is egyszerű folyamat. Paolo Freire munkájára alapozva ezek a törekvések 

olyan „teremtő szavakat” használnak, amelyek alkalmasak mind az írás-olvasás, mind pedig 

a politikai elképzelések tanítására, ahogyan ez egy kolumbiai olvasókönyvben is kirajzolódik:

A kézikönyv az „oktatás” szót mutatja be elsőként, mint megtanulandó szót. A szó a ma-

gánhangzókat tanítja ezeken a mondatokon keresztül: 

„Az oktatás Kolumbiában”, „Az oktatás az emberek joga”. Szintén témaként jelennek 

meg más olyan szavak, mint a lakhatás, az egészség, a foglalkoztatottság, az alulfoglal-

koztatottság és az olyan kifejezések, mint a munkásosztály és annak küzdelmei, valamint  

a földművesek helyzete és az ő küzdelmeik (Campos Carr, 1990, p. 64).

Korábban az amerikai polgárjogi mozgalmak során az 1950-es és 1960-as években  

a Highlander Központ az írni-olvasni tudás oktatásához olyan megközelítést fejlesztett ki, amely 

a konkrét politikai cselekvéshez kapcsolódott. Az Állampolgári Iskolákat (Citizenship Schools) 

elsőként a Georgia állambeli Sea Islands nevű szigeteken indították el azért, hogy a feketéket 

megtanítsák írni és olvasni, hogy le tudják tenni a választási regisztrációhoz szükséges tesz-

tet, amely miatt korábban jelentős részük elvesztette a szavazati jogát (lásd Tjerandsen, 1980).  

Az Állampolgári Iskolák nemcsak az írni-olvasni tudás oktatásában voltak úttörők azzal,  

hogy olyan hétköznapi szövegeket használtak, mint a rendelési katalógusok vagy a Biblia és  

hogy a nem hivatásos tanárok a helyi közösségből származtak, hanem egyben a tágabb  

polgárjogi mozgalom fontos részévé is váltak. A modellt a Déli Keresztény Vezetők Konferen- 

ciája (Southern Christian Leadership Conference, SCLC) is átvette és terjesztette az USA 

déli államaiban.

Egy újabb felhasználása Freire elképzelésének az írni-olvasni tudás oktatásában az Acti-

onAid nevű civil szervezet REFLECT projektje, ami egyszerre próbálja kombinálni Freire meg-

közelítését a részvételi vidékfelmérésben kifejlesztett vizualizációval. Az olvasókönyvek helyett  

a REFLECT projekt tanulóköreiben a saját maguk által kifejlesztett oktatási anyagokat használ-

ják (térképek, naptárak, diagrammok, mátrixok). A megközelítés célja, hogy elősegítse az aktív 

párbeszédet és a megerősítést. Ahogy a résztvevők elkészítik a saját anyagaikat, felelősséget 

vállalnak a kérdésekért, amelyek előkerülnek és sokkal inkább hajlandók helyi szinten csele-

kedni, megváltoztatni a viselkedésük vagy az attitűdjeiket (Archer & Cottingham, 1996, p. i).

A projekt kísérleti szakaszának értékelése kimutatta, hogy nőtt a résztvevők bevonódása 

a közösségi szervezetekbe (El Salvadorban a tanulók 61%-a úgy nyilatkozott, hogy formális 

szerepet vállaltak közösségi csoportokban). A tanulócsoportokban folytatott beszélgetések 

gyakran közösségi szintű cselekvéshez vezettek a helyi körülmények javítására. A kontrollcso-

portban résztvevők, akik hagyományos írás-olvasás osztályokba jártak, kevesebb változást  

mutattak az életükben, ami azt mutatja, hogy az írni-olvasni tudás önmagában nem változtatja  

meg a résztvevők életét.

Marshall (1993) ehhez hasonlóan amellett érvel, hogy az írni-olvasni tudás, mint a társa-

dalmi ellenőrzés intézménye önmagában nem segít hozzá a demokráciához. Azt állítja, hogy 

a saját hang kialakítása központi jelentőségű a részvételi demokráciában, ezáltal azoknak  

az írni-olvasni tudást elősegítő projektnek lehet demokratizáló hatása, amelyekben az emberek 

kifejlesztik és használják is a hangjukat.

A cselekvés a népi oktatás általános célja, noha nem feltétlenül annak keretein belül 

valósul meg. A cselekvés eleme legkönnyebben a társadalmi mozgalmakkal összekapcso-

lódó népi oktatásban érhető tetten. Az amerikai polgárjogi mozgalomnak például nemcsak  

az a közvetett oktatási hatása volt, mint ami bármely társadalmi mozgalomban megtörténhet,  

hanem voltak tervezett és szándékos oktatási elemei is. A Highlander Népi Iskola (későbbi 

nevén Highlander Kutató és Oktató Központ) a mozgalom erőforrásaként szolgált, ahova  

a vezetők vissza tudtak vonulni, reflektálni és stratégiát tervezni. Heaney és Horton (1990)  

beszámol egy 1960-ban történt műhelyről, amin 75 fekete és néhány fehér diák vett részt, akik 

az Egyesült Államok déli államaiban a diáktüntetések frontvonalában küzdöttek. Valójában az 

ezt megelőző hat évben ugyanezekről a főiskoláról vettek részt diákok a Highlander hétvégi 

műhelyein, de még nem vettek részt akciókban. A megnyitó alkalmon Myles Horton, a High-

lander oktatási igazgatója ezt mondta:

Amennyire tudom, a tiltakozás kezdete óta ez az első alkalom, hogy emberek egy cso-

portja, akik különböző helyekről érkeztek, összefogtak. Valami származhat ebből, és ez 
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segíthet azoknak a dolgoknak az elérésében, amiben hisztek. Meg szeretném erősíteni, 

hogy mi azért vagyunk itt, hogy abban segítsünk titeket, amiről ti döntést hoztok (Heaney 

& Horton, 1990, p. 74).

A műhely nemcsak összehozta az embereket, akik mindaddig elkülönülten dolgoztak,  

hanem próbára is tette őket, hogy elkezdjenek úgy gondolkodni magukról, mint egy mozgalom.

Számos kérdést tettek fel nekik az alapvető szemléletükről, az erőszakmentesség mód-

járól, a törvény és erkölcs dilemmájáról és arról a feltételezett jogukról, hogy megszeg-

jenek „igazságtalan törvényeket”, illetve a jövőbeli terveikről és a nagyobb közösséggel 

való kapcsolatukról (Heaney & Horton, 1990, p. 75).

Fontos különbség van aközött, hogy kérdéseket tesznek fel valakinek vagy információ-

kat adnak át neki. A diákok munkacsoportokban dolgoztak olyan kérdéseken, mint a filozófia,  

a módszerek, a közösségi kapcsolatok és a kommunikáció. A közvetlen cselekvésről írt beszá-

molóik és javaslataik egy új szervezet, az Erőszakmentes Diák Koordináló Bizottság (Student 

Nonviolent Coordinating Committee, SNCC) alapjává váltak, ami később fontos szerepet ját-

szott a polgárjogi mozgalomban.

Luc Dekeysertől származik az a nemrég született felhívás az oktatók felé, ami arra bíztatja 

őket, hogy segítsék a társadalmi mozgalmakat, hogy problémákat vessenek fel anélkül, hogy 

megoldanák azokat:

a szakmai tanácsadó feladata, hogy elmozduljon a tartalmaktól és a témáktól az  

agógiai-módszertani15 szint felé. A szakmai megközelítés a régi társadalmi mozgalmakban 

és a mai akciócsoportok esetében is a szaktudásra épített a tartalom és bevonás tekin-

tetében. A választás megtanulása nem igényli a szaktudást a tartalmak és témák terüle-

tén, fontos viszont azoknak a módszertani készségeknek a fejlesztése, amik az önképző  

és önirányító csoportok támogatásához kellenek (2000, p. 16). 

A népi oktatás leírható úgy, mint ami a formális struktúrákon (pl. iskolák, főiskolák, 

politikai pártok és kormányzat) kívül helyezkedik el. Természetes irányultsága a változás  

a status quóval szemben, a megkérdőjelezés az elfogadással szemben és a cselekvés  

a passzivitással szemben. Fogalmilag megkülönböztethető az állampolgári neveléstől, ami az 

állam vagy más erős intézmények „nyúlványa”. A gyakorlatban azonban sokkal több fokozata 

van különösen akkor, amikor a formális állampolgári oktatás a demokratizálást célzó erőfeszíté-

sek része. A következő fejezetben az állampolgári nevelés tevékenységeit tekintjük át.

6. Állampolgári nevelés

Ez alatt az állami vagy magánintézmények azon törekvését értjük, hogy megtanítsák  

az állampolgársággal kapcsolatos ismereteket, képességeket, szokásokat és viselkedése-

ket gyerekeknek vagy felnőtteknek. Ezek forradalom vagy önkényuralom utáni helyzetekben 

hangsúlyosabbak lehetnek, amikor az állam új polgárokat próbál teremteni egy új demokrácia 

számára. Az állampolgári nevelés azonban megjelenik néhány „érett demokráciában” is, ahol  

15 „amely az azonosítástól a kiválasztás segítéséig terjed”

a csökkenő politikai részvétel és bevonás mértéke aggodalomra ad okot. Az állam az oktatási 

rendszeren keresztül az iskolába járó fiatalokra összpontosít, mivel a demokráciát minden 

egyes generáció számára meg kell újítani.

A politikai mozgalmak keretei között az állampolgári nevelés a mélyreható társadalmi és 

politikai átalakulás időszakában valósul meg és célja a demokratikus részvétel elősegítése. 

Zimbabwéban például a ZANLA (Zimbabwe African National Liberation Army, Zimbabwei 

Nemzeti Felszabadítási Hadsereg)16 harcosai által a felszabadító háború idején végzett töme-

ges politikai nevelés elsősorban a pungwe, vagyis helyi politikai gyűlés intézményén keresztül 

valósult meg. A gerillákhoz csatlakozó diákokat olyan közvetítőknek tekintették, akik képesek 

az ideológiai elveket magukba szívni és átadni a parasztságnak, akikről úgy vélték, hogy „ilyen 

segítség nélkül nem képesek befogadni a szocialista eszméket” (Foley, 1993, p. 10). A pungwe- 

gyűléseken káderek politikai előadásokat tartottak, és a chimurenga17 dalok és jelszavak segít-

ségével sokan vettek részt a folyamatban. Az újra és újra elhangzó üzenet az emberek egysé-

gének és önállóságának fontosságát hangsúlyozta. Foley szerint

az oktatás képessé tette az embereket arra, hogy elutasítsák a gyarmatosítást, és felkészí-

tette őket arra, hogy a függetlenségi választásokon egy bizonyos pártra szavazzanak. Nem 

adott azonban a parasztságnak olyan attitűdöket és készségeket, amelyek lehetővé tették 

volna, hogy képesek legyenek átalakítani a termelési viszonyokat (Foley, 1993, p. 15). 

A forradalom utáni El Salvadorban18 összehangolt törekvés volt a demokráciára való ne-

velés. A politikai pártokban való részvétel történelmi mélyponton van és El Salvador polgárai 

egyáltalán nem bíznak a politikai vezetőkben. Az állampolgári nevelést az iskolák számára 

kidolgozott állampolgári tanterv és egy ifjúsági verseny révén az oktatási minisztérium, civil 

szervezetek és emberi jogi társadalmi mozgalmak végzik. Taylor szerint ezeknek az erőfeszíté-

seknek négy kívánt eredménye van:

A felhatalmazás vagy öntudatra ébredés – az emberek „saját fejlődésük alanyai legyenek”. 

A tudás és a kritikai képességek, mint „a kormányzat ellensúlya a civil társadalmon belül”.

Aktív részvétel – „akik ismerik az emberi jogaikat, azok tisztábban látják, hogyan tudnak 

cselekedni a társadalomban”.

A demokrácia kultúrája – „az értékeket meghonosítjuk, megpróbáljuk rávenni az embe-

reket, hogy sajátítsák el őket, hogy aztán gyakorolják tudják, és így egy újfajta kultúrát 

hozunk létre” (Taylor, 1999, p. 69-70).

Ugyanakkor a szavazásra történő regisztrációval és magával a szavazással kapcsolatban 

is technikai problémák állnak fenn, és nincs olyan érzés a társadalomban, ami szerint a válasz-

16 A Zimbabwe African National Liberation Army (ZANLA) a Zimbabwe African National Union (ZANU, Zimbabwei Afrikai 

Nemzeti Unió) katonai ága, amelyet 1965-ben alapítottak. – a szerkesztő megjegyzése
17 Itt a szöveg szerzője valószínűleg a chimurenga dalokra gondol, amely a zimbabwei zene egy olyan ága, amely a társadalmi 

és politikai ellenállás üzenetét közvetíti a nyugati és afrikai stílusok keveredése által. – a szerkesztő megjegyzése
18 A salvadori polgárháborút El Salvadorban vívta 1979 és 1992 között a katonai hunta vezette kormány ellen a baloldali 

nemzeti felszabadítási front. – a szerkesztő megjegyzése

A KRITIKAI PEDAGÓGIA ALAPJAI AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG TANULÁSA



70 71

tások igazán változást hoztak volna az emberek életében. Önmagában valószínűtlennek tűnik, 

hogy az oktatási programok sok változást hoznak, hacsak maguk a struktúrák nem válaszolnak 

jobban az emberek igényeire.

Észtországban az 1990-es években hasonló összehangolt állampolgári nevelési törek- 

vés valósult meg. Észtország egy kis ország a Balti-tenger partján, amelyet a második világ-

háborút követően erőszakkal beolvasztottak a Szovjetunióba. A lakosság egy részét távozásra 

kényszerítették, egy részét fizikailag elpusztították, egy részét pedig fenyegetés és kényszer 

alkalmazásával ideológiailag „megdolgozták” (Marja, 1993, p. 59). 1988-ban, a Szovjetunióban 

történt glasznoszty19 után lezajlott „éneklő forradalom” során észtek ezrei gyűltek össze a Dal-

fesztivál20 területén, hogy együtt énekeljék nemzeti dalaikat (ami sok éven át tilos volt), és felidéz-

zék múltjukat. A következő években számos csoport és „mozgalom” alakult, és sokan közülük  

a felnőttoktatáshoz fordultak, mint olyan eszközhöz, amellyel „az egész lakosság jártassá-

gát és tudatos aktivitását lehet fejleszteni, hogy biztosítsák hozzáértő részvételüket és folya-

matos önfejlesztésüket minden területen” (Marja, 1993, p. 61). Míg az állampolgári nevelés  

középpontjában a nacionalizmus és a függetlenség állt, a fő utat az önkéntes egyesületek  

és a társadalmi mozgalmak jelentették (a cikk írásának idején, 1993-ban ezekből több mint 30 

volt) – ezek lettek a „demokrácia iskolái”.

„Érett” demokráciákban az állampolgári nevelésre kisebb hangsúlyt fektetnek. Az Egye-

sült Királyságban például régóta folyik vita a fiatalok iskolai állampolgári nevelésének fontossá-

gáról, de mindeddig ebből kevés valósult meg a gyakorlatban. Az Oktatási és Foglalkoztatási 

Minisztérium (Department for Education and Employment) új javaslatai alapján az angliai is-

kolák a közelmúltban a nemzeti tantervet kiegészítették az állampolgári ismeretek oktatásával. 

Az állampolgári neveléssel kapcsolatos jelenlegi aggodalom az Egyesült Királyságban csak  

a legutóbbi megtestesülése annak, ami a kibővített választójog21 miatt kialakult aggodalom volt, 

hogy az iskolázatlan vagy alacsonyan iskolázott emberek képesek lesznek-e felelősségtelje-

sen szavazni. „Az aggodalom hullámokban jelentkezik az olyan alkotmányos változások idején, 

mint például a választójog kiterjesztése vagy a diktatúra fenyegetése az 1930-as években, vagy  

éppen a háború nyomán beállt társadalmi változások” (Frazer, 2000, p. 92).

Frazer áttekinti a kételkedés széles körű megnyilvánulásait, amelyekkel ezeket a javas-

latokat fogadták. Alig van ellenvélemény azzal az elképzeléssel szemben, hogy a fiatalokat 

a politikai intézményekről, a törvényekről és a történelemről oktatni kell. Az értékek tanítása 

azonban sokkal gyanúsabb – különösen, „ha ezt egy olyan kormány írja elő, amely példátlan 

mértékű központi ellenőrzést gyakorol a tanterv, a tanítási módszerek, az értékelés és az iskolák 

irányítása felett” (Frazer, 2000, p. 88). Szerinte a legfontosabb oka annak, hogy nincs kialakult 

hagyománya az állampolgári nevelésnek az, hogy

19 A glasznoszty a Szovjetunióban a Mihail Gorbacsov által 1985-ben bevezetett új politikai stílus, jelentése „nyíltság”,  

a korlátozások feloldása (a Wikipédia definíciója) – a szerkesztő megjegyzése
20 Az észt Dalfesztivál a világ egyik legnagyobb kórustalálkozója, amelyet 1869-ben rendeztek meg először. – a szerkesztő 

megjegyzése
21 Amikor vagyoni vagy iskolázottságbeli feltétele annak, hogy valaki gyakorolhassa a választójogát. – a szerkesztő megjegyzése 

nincs széleskörű egyetértés, konszenzus vagy akár jól megfogalmazott uralkodó diskur-

zus a politika, az állampolgári élet vagy az alkotmány természetéről. ... az állampolgár- 

ságról szóló eszmecsere és az állampolgárság ideálja gyenge az Egyesült Királyság politi-

kai kultúrájában és intézményeiben (Frazer, 2000, p. 89).

A legtöbb országban az oktatás önmagában is erőteljes hatást gyakorol egy sor politikai 

kimenetre, ideértve az attitűdöket (pl. a magasabb végzettség általában inkább „liberális”, mint 

„autoriter” attitűdökkel jár együtt) és a részvételt. Nincs azonban egyértelmű jele annak, hogy 

a kifejezett politikai oktatás hatással lenne akár a politikai attitűdökre, akár a részvételre. Más 

kérdés, hogy a kutatások inkább konkrét ismeretek (pl. politikusok neveinek) felidézésére, mint 

a mélyebb politikai összefüggések megértésére összpontosítottak, és inkább a szavazásra, 

mint a szélesebb körű politikai elkötelezettségre irányultak. Frazer szerint az állampolgári  

nevelésben annak kellene a középpontban állnia, hogy a fiatalokat felkészítsük „a konfliktusos 

viszonyokkal való megbirkózásra és a nehéz döntésekkel való szembenézésre bonyolult tár-

sadalmi és politikai helyzetekben” (Frazer, 2000, p. 100). Ez a fajta állampolgári nevelés sokkal 

nehezebb, mint a hagyományos „állampolgári ismeretek”, és még nem alakultak ki hatékony, 

nagyszabású modellek rá.

Az állampolgári nevelés hatásának törékenységét Zambia példáján keresztül világíthat-

juk meg. A különböző állampolgári nevelési kampányokban résztvevők körében végzett utóla-

gos felmérés azt mutatta, hogy ezek némi hatást gyakoroltak az ismeretekre és az értékekre, de  

a viselkedésre alig hatottak (Bratton & Alderfer, 1999). A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy  

az állampolgári nevelés segít-e a demokrácia politikai kultúrájának kialakításában. A demokrá-

ciát a szavazással, a politikai is ismereteket a különböző politikai tisztségviselők nevének isme-

retével, a politikai kultúrát pedig a politikai tolerancia, a személyközi bizalom és a kormányzatba 

vetett bizalom polgári értékeivel azonosították. Azt találták, hogy a civil szervezetek által végzett 

állampolgári nevelési kampányok kedvezményezettjei többnyire magasabban képzett emberek 

voltak, és míg az állampolgári nevelésnek volt némi hatása a politikai ismeretekre, az értékekre 

kevésbé volt hatással, sőt, volt, ahol negatív hatása volt. Az állampolgári oktatásban részesülők 

nagyobb valószínűséggel fejeztek ki toleranciát a különböző véleményekkel szemben, de kisebb 

valószínűséggel bíztak másokban és a kormányzatban. Nagyobb valószínűséggel regisztráltak 

a választásokon, és nagyobb valószínűséggel mentek el szavazni, de ha figyelembe vették az 

iskolai végzettséget és a médiának való eltérő kitettséget, ezek a viselkedésbeli különbségek 

eltűntek. Azok körében, akik nem rendelkeztek sem iskolai végzettséggel, sem médiához való 

hozzáféréssel, az állampolgári nevelésnek egyáltalán nem volt hatása. Az iskolázottak és a mé-

diához hozzáférők körében az állampolgári nevelésnek volt némi pozitív hozadéka.

Úgy tűnik, hogy az ismeretek és talán értékek szempontjából megfogalmazott, de ta-

pasztalati elemek nélküli állampolgári nevelés kevés hatással van a viselkedésre. Van azonban  

az állampolgári nevelésnek egy olyan ága, amely szándékosan tapasztalati jellegű: az Ameri-

kából eredő közösségi szolgálat során történő tanulás (service learning) során a tanulók (álta-

lában egyetemi hallgatók) a tanulmányaik részeként önkéntes munkát végeznek a közösség-

ben. Ez azon a feltevésen alapul, hogy „a diákok a legjobban cselekvés közben tanulnak ...  
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a demokráciáról és a demokráciáért a demokrácia gyakorlásával tanulunk” (Reeher & Cam-

marano, 1997, p. 3). A közösségi szolgálat során történő tanulás hatásairól csak korlátozott 

kutatások születtek, amelyek általában nem igazoltak jelentős viselkedésbeli hatásokat, de 

gyakorlói határozottan kiállnak érdemei mellett.

Battistoni például azt állítja, hogy a közösségi szolgálat során történő tanulás megközelí-

tésének négy előnye van az állampolgári nevelés szempontjából. A diákok jobban megismerik 

a közösséget, amelyben az intézményük megtalálható. Megtanulják, hogy a jó állampolgárság 

megmutatkozik mind az egyéni viselkedésben, mind a másokkal való kapcsolatokban. Kényte-

lenek szembesülni az egyre inkább multikulturális társadalomban elfoglalt helyükkel kapcso-

latos kérdésekkel. Végül pedig amellett érvel, hogy a szolgálati tanulásnak (service learning) 

olyan osztálytermi találkozókat is kell tartalmaznia, amelyek demokratikusak, egyenrangúak  

és részvételi jellegűek, hogy a diákok saját közösségi életük egy színterén is gyakorolhas-

sák a demokráciát (Battistoni, 1997, p. 43). Ez utóbbi talán a közösségi szolgálat során tör-

ténő tanulás legvitatottabb területe, mivel vannak olyan tanárok, akik nem értenek egyet az-

zal, hogy magát az osztálytermet demokratizálni kellene ahhoz, hogy a diákok demokratikus 

módszereket tanuljanak. Vannak azonban olyan kutatások, amelyek szerint a demokratikus 

iskolákban tanuló diákok jobban motiváltak az iskolai tevékenységekben való részvételre, sőt, 

későbbi életük folyamán a tágabb politikai folyamatokban is sokkal inkább részt fognak venni  

(Freie, 1997, p. 154).

Ezek az állampolgári neveléssel kapcsolatos problémák mélyebb kérdéseket vetnek fel 

azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tanulnak az emberek. Milyen céllal tanulnak az embe-

rek, hogyan sajátítják el és kezelik a tudást? Mi a tapasztalat szerepe a tanulásban, és milyen  

hatással van a tanulásra annak társadalmi környezete? A következő részben ezeket a kérdése-

ket a tanulással kapcsolatos, több tudományágból származó kutatások áttekintésén keresztül 

vizsgáljuk meg.

7. Hogyan tanulnak az emberek?

A tanulásnak három tág kutatási területe van, ami az állampolgári tanulással függ össze. 

Ez a három kutatási terület némileg különböző kutatási hagyományokból ered, bár van közöttük 

egymásra hatás és kereszteződés:

Beágyazott tanulás a társadalmi kontextus megértése, amin belül a tanulás formát ölt  

(a kognitív pszichológiához, a szociálpszichológiához, az antropológiához és egyéb tár-

sadalomtudományokhoz kapcsolódó kutatás);

A tapasztalat és cselekvés szerepe a tanulásban (ami az összes fent említett területre, 

valamint a felnőttoktatás elméletére épül);

A tudás elsajátítása és rendszerezése (elsősorban az idegtudományon és kognitív 

pszichológián alapuló agykutatáshoz kapcsolódik).

7.1 Beágyazott tanulás

A tanulás tudatos – az emberek azért tanulnak, hogy elérjék fontos céljaikat. Scribner 

kutatása az „akcióban lévő elméről” azt mutatja be, hogy „nem csupán önmagában a végcélért 

hajtunk végre kognitív feladatokat, hanem mindez egyben eszköz is a tágabb feladatok és célok 

eléréséért” (Scribner, 1984, p. 1). Mivel társadalmi lények vagyunk, ezek a célok társadalmilag 

meghatározottak. A mindennapi életben „az emberek arra törekszenek, hogy kielégítsék azo-

kat a céljaikat, amelyeknek értelme van a közösségükön belül, és ehhez különféle eszközöket,  

jelképeket és cselekvési módokat használnak, amik kulturálisan fejlődtek ki és adódtak át” 

(Scribner, 1984, p. 1).

A tanulás egy társadalmi jelenség még akkor is, ha az egyénen belül történik. A tanulás 

konkrét társadalmi kontextusban történik, ami formálja azt, hogy mit, ki által és milyen módon 

tanulunk. Mivel a tanulás mindig „beágyazott” a konkrét társadalmi összefüggéseken belül, 

ezért nem egyszerű a tanulás átvitele más társadalmi kontextusokba.

Lave és Wenger a tanulást nemcsak egy társadalmilag befolyásolt jelenségnek tekintik, 

hanem a „gyakorlat közösségeiben” létrejövő részvételként is.

Azt javaslom, hogy a tanulásra ne egy társadalmilag közös megismerés folyamataként 

tekintsünk, ami az egyén számára a tudás belsővé válását eredményezi, hanem egy 

olyan folyamatként, amelynek során egy gyakorlat közösségének tagjává válunk. Amikor 

kialakul az identitásunk egy közösség tagjaként és amikor használható tudást szerzünk, 

az ugyanannak a folyamatnak a része. Ebben a folyamatban az előbbi motiválja és for-

málja az utóbbit és jelentést ad neki (Lave, 1995, p. 65).

Ezekben a gyakorlati közösségekben (ami magában foglalhat munkacsoportokat, ön-

kéntes szervezeteket, családi csoportosulásokat és informális hálózatokat és csoportokat),  

az egyének közös célokban részt vállalnak, létrehoznak számukra jelentőségteljes dolgokat  

és identitást nyernek. Wenger az identitást „egyfajta beszédmódnak” írja le „arról, hogy a tanu-

lás hogyan változtatja meg azt, hogy kik vagyunk. Ezen kívül a valakivé válás személyes történe-

teit teremti meg a közösségeink összefüggésében” (Wenger, 1998, p. 5).

A felnőttoktató Mezirow úgy érvel, hogy „elvárási szokásaink” alapvetően befolyásolják 

a tanulási folyamatokat. Ez lényegében azt jelenti, hogy egy sor feltevésünk van, amelyek ma-

gukban foglalnak egy hivatkozási keretet és amelyek társadalmilag és egyénileg is meghatá-

rozottak (Mezirow, 1990, p. 1). Ezek a múltbeli tapasztalatainkból és a társadalmi és kulturális 

hátterünkből eredő feltevések beolvasztják és átalakítják az új tapasztalatokat.

Ezek a jelentések folyamatosan megújulnak és változnak, vagyis aktív kölcsönhatásban 

vagyunk a környezetünkkel, formáljuk azt és általa formálva vagyunk. Jerome Bruner kognitív 

pszichológus a társadalmi kontextus jelentőségét emeli ki a tanulásban és a fejlődésben, ami-

kor szembe állítja a gyermek „világát” Jean Piaget francia fejlődéspszichológus és Lev Vygot-

sky orosz pszichológus különböző értelmezéseiben:

Piaget növekvő gyermekének a világ egy csendes hely. Gyakorlatilag egyedül van benne 

és a tárgyak világa az, amit térben, időben és oksági összefüggésekben kell elrendez-

nie. Útját énközpontúan kezdi és tulajdonságokat kell ráhúznia a világra, amiket végül  
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megoszt másokkal. De mások kevés segítséget nyújtanak neki. Vygotsky világa teljesen 

más hely volt, majdnem olyan, mint a nagy(szerű) orosz regények és színdarabok tolsz-

toji vagy csehovi világa. Felnőni benne tele van az öntudat kialakulásával és önkéntes 

irányítással, a beszélni tanulással majd a jelentés kitalálásával, a kultúra formáinak és 

eszközeinek esetlen átvételével és aztán annak megtanulásával, hogy hogyan használ-

hatja ezeket megfelelően (Bruner, 1983, p. 139).

Vygotsky-nál a fejlődés folyamatának (és ezáltal a tanulásnak) az öntudat a központi té-

mája. Úgy érvel, hogy ahogyan először megtanulunk beszélni és csak később találjuk ki a jelen-

tését annak, amit mondunk, úgy a tudatosság is csak akkor érkezik meg egy funkció/működés 

fejlődésében, amikor tudat alatt azt már használjuk és gyakoroljuk (Bruner idézi a Gondolat  

és Nyelv 1961-es fordítását, Bruner, 1983). Másoláson, próbálkozásokon és tévedéseken ke-

resztül csinálunk dolgokat és ezek csak később kerülnek intellektuális ellenőrzésünk alá.  

Az a folyamat, amit Vygotsky a tudatosság elsajátításáról körvonalazott az ún. „legközelebbi 

fejlődési zóna”. Bruner úgy írja ezt le, mint ami magában foglalja

a gyermek képességét arra, hogy utalásokra hagyatkozzon és előnyt kovácsoljon abból, 

hogy mások segítenek neki gondolati folyamatai rendezésében addig, ameddig önmaga 

képes nem lesz rá. Mások segítségét használva saját ellenőrzése alatt nyer tudatosságot 

és perspektívát és így ér el egy „magasabb szintet” (Bruner, 1983, p. 140).

Ebben az „állványzatnak” hívott folyamatban a képzettebb fél teljesíti a feladat azon ele-

meit, amelyek a másik jelenlegi képzettségi szintje felett vannak, míg a könnyebb feladatrésze-

ket a tanonc vagy tanuló végzi el. Bruner egy anya és gyereke közös könyvolvasásának esetét 

írja le példaként:

Milyen meglepően stabil rutin volt ez. Az anya az úton minden egyes lépést beépített 

azokba a kompetenciákba, amiket a gyermek már kifejlesztett – amikor kimondott valamit, 

amit az anya megmutatott neki, akkor méltányolta azokat a hang(sor)okat, amik a dolgok 

és események stb. „helyén állnak”. Az anya végig állandó maradt. Ezáltal volt a gyerek 

állványzata – felhívta a figyelmét, kérdéseket vetett fel, válaszmintát biztosított, ha a gyerek-

nek nem volt, és megerősítette a gyerek megajánlott válaszát, bármi legyen is az. Ahogy 

a gyerek kompetenciája fejlődött, az anya úgy emelte az elvárásokat. Kezdetben az anya 

a gyerek által kiadott majdnem minden hangot elfogadott. De minden egyes alkalommal, 

amikor a gyerek közelebb ért az elfogadott formához, akkor az anya megemelte a lécet 

(Bruner, 1983, p. 171).

Az állványzat fontos része a részvételnek bármely társadalmi közösségben. Lave és 

Wenger a gyakornokságot egy lassan fejlődő részvételi folyamatként írja le: „a tanulók elke-

rülhetetlenül részt vesznek a gyakorlat közösségeiben és ... a tudás és készségek elsajátítása 

megköveteli, hogy az újonnan érkezők a teljes részvétel felé mozogjanak egy közösség társa-

dalmi-kulturális gyakorlatában” (Lave & Wenger, 1991, p. 29). Az emberek a gyakornoki folyamat 

során lassan jártasságokat és tudást sajátítanak el a saját „legközelebbi fejlődési zónájukon” 

belül – vagy ahogyan egy Tennessee-beli közösségi szervezet nevezi: megteszik a „következő 

megvalósítható lépést”. A beágyazott tanulásról szóló kutatás szerint a tanulást egy fejlődési 

folyamatnak kell tekintenünk. Ez a folyamat nemcsak azt jelenti, hogy szakértelmet szerzünk 

egy készségben, hanem azt is, hogy részt veszünk egy közösségben. A népi felnőttoktatók azt 

mondanák, hogy az emberekre két szemmel kell néznünk – az egyik szemünkkel azt nézzük, 

hogy hol vannak most, a másikkal pedig azt, hogy mivé válhatnak (Horton, 1990, p. 131).

7.2 A tapasztalat és cselekvés szerepe a tanulásban

John Dewey, az élménypedagógia úttörője, jóval a tanulás társadalmi dimenzióiról szóló 

jelenlegi kutatások előtt úgy gondolta, hogy minden emberi tapasztalat társadalmi jellegű.

A tapasztalat nem történik egyszerűen egy személyen belül. Egyfelől egy személyen belül 

történik, mert befolyásolja a vágy és a szándék kialakulását. De ez nem a teljes történet. 

Minden valódi tapasztalatnak van egy aktív oldala, ami valamennyire megváltoztatja a ta-

pasztalat objektív feltételeit (Dewey, 1938, p. 39).

Dewey azt állította, hogy a tanulás a tapasztalat átélésén és értelmezésén keresztül 

történik. De nem minden tapasztalat egyenlő jelentőségű a tanulás szempontjából:

Az a hit, miszerint minden valós oktatás tapasztalaton keresztül történik, nem jelenti azt, 

hogy minden tapasztalat valójában és egyenlően nevelő jellegű. A tapasztalat és az okta-

tás közvetlenül nem tehető egyenlővé egymással. Néhány tapasztalat nem nevelő jellegű. 

Az olyan tapasztalat nem nevelő jellegű, ami akadályozza vagy torzítja a további tapaszta-

latokat (Dewey, 1938, p. 25).

Dewey úgy vélte, hogy a hagyományos osztályterem tapasztalatai többnyire „nem nevelő 

jellegűek”, és nagy hatású és szenvedélyes szószólója volt a demokratikusabb oktatásnak.  

„A demokratikus társadalmi berendezkedések jobb minőségű emberi élményt mozdítanak elő, 

egy olyan élményt, ami szélesebb körök számára elérhető és örömet okoz, szemben a nem- 

demokratikus vagy antidemokratikus társadalmi élet formáival” (Dewey, 1938, p. 34). Úgy 

vélte, hogy a tapasztalaton alapuló tanulás folyamata egy spirálhoz hasonlítható: a jelenlegi 

tapasztalat állapotával kezdődik, majd az új ötletek és információ keresése felé mozdul el, ami  

a további tapasztalatok alapjává válik, amiben pedig új problémák merülnek fel. A demokráciát 

demokratikus tapasztalatok biztosításán keresztül kell tanítanunk.

A felnőttoktatók annyira hozzászoktak a tapasztalati tanulás gondolatához, hogy gyak-

ran nem kérdőjelezik meg vagy nem tekintik problematikusnak. A tapasztalat tanuláshoz vezet.  

Elfelejtjük azonban azt, amit Dewey a nem nevelő hatású tapasztalatokról írt. Továbbá gyakran 

tárgyiasítjuk a tapasztalatot magát – mintha valódi tárgyként létezne valahol ott, rajtunk kívül. 

Érdemes tehát a tapasztalat fogalmát közelebbről is megvizsgálnunk.

Bizonyos értelemben a tapasztalat magát az agyat formálja. Az összetett környezetben 

nevelt állatok agyában nagyobb az idegsejtek vérellátása, mint azokéban, amiket ketrecben 

neveltek. A növekvő vérellátás pedig az agy működésének általános minőségét növeli. Ehhez 

hasonlóan, a tanulásnak fizikai hatása van az agyra, növelve az idegpályák számát. A gyermek 

fejlődésének korai fázisában az agy túltermeli az idegpályákat, aztán megritkítja őket, ami által 

lehetővé válik az agy számára, hogy beépítse a tapasztalatból eredő információt. Ez a nyelvi 

fejlődésben a legnyilvánvalóbb, például a gyerekek sokkal több beszédhangot tudnak megkü-
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lönböztetni, mint a felnőttek – a japánok képessége, hogy megkülönböztessék az „r” hangot az 

„l”-től elveszik a gyerekkor folyamán, mert a nyelv nem biztosít tapasztalatot a megerősítésére.

A későbbi felnőtt életben az új idegpályák folyamatosan jönnek létre a tapasztalatok révén. 

Például minden siket ember agyában azok a területek, amik általában hangi információt dolgoz-

nak fel, úgy rendeződnek, hogy vizuális információt dolgozzanak fel. Bizonyítható különbségek 

vannak azon siket emberek agya között, akik jelnyelvet használnak és akik nem, mert különböző 

nyelvi tapasztalatuk van. Tehát a tapasztalat formálja az agyat, ugyanakkor az agy formálja azt, 

hogy hogyan és mit érzékelünk a környezetünkben, vagyis hogy hogyan tapasztaljuk azt meg.

Mivel társadalmi lények vagyunk, a tapasztalat maga társadalmilag meghatározott.  

Johnston és Usher így reflektálnak saját munkájukra:

nyilvánvalóvá vált, hogy a tapasztalataink megértésének különböző módjait hozzuk létre, 

különböző elméleteket gyártunk és különbözőképpen ábrázoljuk ezeket eltérő időben,  

eltérő közönségnek és a változó alkalmazásnak megfelelően különböző kontextusokon, 

narratívákon és beszédmódokon belül (1997, p. 141).

A tapasztalatnak mindig van egy összefüggéstelen minősége: azt választjuk ki belőle,  

ami lényegesnek tűnik a felfogásunk és szándékaink jelenlegi szintjének megfelelően. „A kulcs-

kérdés ezért nem az, hogy hogyan van jelen a tapasztalat, hanem az, hogy hogyan van megfo-

galmazva” (Johnston & Usher, 1997, p. 141.) Dinamikus és interaktív kapcsolat van a tapasztalat  

és a tanulás között. A korábbi tapasztalat formálja, hogy hogyan észleljük a környezetünket 

és így az új tapasztalatokat. Minden egyes új tapasztalat alakítja azt, hogy hogyan fogunk  

a jövőben tapasztalni.

A legtöbb felnőttoktató nem gondolja, hogy a tapasztalat önmagában tanulást jelentene 

és kiemelik a reflexió hatását a tapasztalatokra. Kolb négy állomást javasolt a felnőtt tanulási 

ciklusra vonatkozóan: konkrét tapasztalat, megfigyelés és reflexió, általánosítás és elvont foga-

lomalkotás, aktív kísérletezés. Ezek teszik ki a Kolb által megfogalmazott tapasztalati tanulási 

ciklust, ami az elmúlt 20 évben széles körben elfogadottá és alkalmazottá vált. Argyris ezen 

belül javasolt variációkat, amiben megkülönböztette az egyhurkos tanulást a kettős hurok tanu-

lástól: az egyhurkos tanulásban a tanulás egy sor feltételezésen belül behatárolt, míg a kettős 

hurok tanulás megkérdőjelezi ezeket a feltevéseket (Jarvis, 1987, p. 28).

Mezirow a tapasztalatunkra történő reflexió szerepét olyannak látja, ami képessé tesz 

minket „a tapasztalat egy új vagy átdolgozott értelmezésére, ami azután a megértést, az ér-

tékelést és a cselekvést irányítja” (Mezirow, 1990, p. 1). Különbséget tesz a cselekvésre tör-

ténő reflexió között, ami egyfajta szünetet jelent, amiközben újraértékelem azt, amit csinálok 

és egy múltbeli cselekvésre történő reflexió között, ami az akkori feltételezésekre összpontosít.  

Az utóbbin belül különös figyelmet szentel a „kritikai reflexiónak”. Ez alatt a saját előfeltétele-

zéseink és értelmezéseink megkérdőjelezését érti: „újraértékeljük a problémafelvetés módját  

és a saját megközelítésünket az észlelést, a tudást, a hitet, az érzéseket és a cselekvést ille-

tően” (Mezirow, 1990, p. 13). A perspektíva ilyen jellegű átalakulása anomáliákon (a saját fel-

tételezések és az új tudás közötti szakadékon) keresztül és az élet változásai által (válás, egy 

szerettünk halála, munka megváltozása) indulhat el.

A reflexió és a cselekvés vagy a tapasztalat között összetett kapcsolat van. A reflexió  

a tapasztalat értelmezésének folyamata, de Kolb és Freire számára is megalapozza a jövőbeli 

cselekvést. Freire a „praxis” kifejezést használja a gondolat és cselekvés közötti kapcsolat  

bemutatására.

Az ahhoz való ragaszkodás, hogy az elnyomottak részt vegyenek a konkrét helyzetükre 

való reflektálásban nem fotelforradalomra való felhívás. (Éppen) ellenkezőleg, a reflexió –  

a valódi reflexió – cselekvéshez vezet. Másrészről, amikor a helyzet cselekvésre hív, akkor a 

cselekvés csak akkor válik valódi gyakorlattá, ha a következmények kritikai reflexió tárgyává 

válnak (Az elnyomottak pedagógiája, idézi Jarvis, 1987, p. 90)

Freire számára az átalakulás a gyakorlaton keresztül történik, ellentétben Mazirow elkép-

zelésével, aki a perspektíva belsővé tett átalakulásáról beszél. Azonban mindkettőjük számára 

az átalakulás gyökere a tapasztalatban van.

7.3 A tudás elsajátítása és rendszerezése

A kognitív tudományokon belüli fejlődés az utóbbi 30 évben elősegítette annak megérté-

sét, hogy hogyan működik az agy és az agyon belül hogyan történik a tanulás. Különös fontos-

ságú az állampolgári tanulás szempontjából a memória és annak kutatása, hogy az agy hogyan 

strukturálja a tudást, valamint a problémamegoldás és érvelés kutatása, továbbá a metakogní-

cióról22 folytatott a kutatás (vagyis saját teljesítményünk és tanulásunk ellenőrzése) (hasznos 

áttekintését adnak a kutatásról Bransford és munkatársai, 1999).

Az agykutatás két alapvető memória folyamatot azonosít, amelyek az agy különböző terü-

letein mennek végbe: az egyik a deklaratív emlékezet, vagyis a tények és események emléke-

zete, a másik pedig az eljárásrendi memória, vagyis a készségek és egyéb kognitív műveletek 

emlékezete (Bransford és munkatársai, 1999, p. 112). A tanulás különböző jellemzői hozzájá-

rulnak a memória tartósságához, például az ember hosszabb ideig emlékszik képekre, mint 

szavakra. Azonban az agy nem egy passzív rögzítő, hiszen az elme kategóriákat hoz létre az 

információ feldolgozására:

Az embereket céltudatos lényeknek tekintik, akik aktívan keresik az információt. A for-

mális oktatásba egy sor előzetes tudással, készséggel, meggyőződéssel és fogalommal 

lépnek be, ami jelentősen befolyásolja azt, hogy mit vesznek észre a környezetükben és 

hogyan rendezik és értelmezik azt. Ez pedig hatással van a képességeikre azzal kapcso-

latban, hogy emlékezzenek, érveljenek, problémát oldjanak meg és új tudást sajátítsa-

nak el (Bransford és munkatársai, 1999, p. 10).

Az emberek összekapcsolnak információkat, ki nem mondott elképzelésekre következ-

tetnek, és átformálnak gondolatokat. Néhány kísérletben az emberek következetesen „emlé-

keztek” olyan szavakra, amiket nem mondtak ki, csak feltételeztek. A „hibás” emlékek pedig 

ugyanolyan meggyőzőek lehetnek, mint azok az események, amik valójában megtörténtek.

22 Jelentése: a saját tudásunkról rendelkezésre álló tudás, amelyet a hosszú távú emlékezetben tárolunk – a szerkesztő 

megjegyzése
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Azok a struktúrák, amik a tudást és érvelést képviselik minden agyon belül koherens 

egészet alkotnak. Az agy a tudást mintákba és csoportokba rendezi, amik lényegi fogalmak-

hoz vagy jelentésekhez kapcsolódnak. A létező tudás ezen mintái a hatékony megértést  

és gondolkodást alapozzák meg. Az új tudást úgy sajátítjuk el, hogy a létező tudásunkhoz és 

a fő fogalmakhoz kapcsoljuk őket – beletöltjük őket a mintába. Mindez a fiatal csecsemőkre 

is igaz, akikre mostantól születésüktől (vagy azelőttől) fogva aktív tanulóként kell tekintenünk.  

„A legáltalánosabb értelemben a jelenlegi nézet a tanulásról az, hogy az emberek új tudást  

és megértést hoznak létre az alapján, amit már tudnak és hisznek” (Bransford és munkatársai, 

1999, p. 10). Másrészről viszont, a kreativitás azon múlik, hogy képesek vagyunk a létező min-

tákon és fogalmakon túl gondolkodni, hogy új kapcsolatokat és (gondolat)társításokat hozzunk 

létre – hogy képesek vagyunk a „dobozon kívül”23 vagy azon túl gondolkodni.

A problémamegoldásról és érvelésről szóló kutatás megmutatja, hogy az emberek ho-

gyan alkalmazzák a tudást, hogy problémákat oldjanak meg és feladatokat hajtsanak végre. 

Különösen az „újoncok” (kezdők) és „szakértők” (akik egy adott területen jártasággal rendel-

keznek) közötti különbség kutatása mutatja meg, hogy nemcsak a tudás mennyisége az, ami 

eltér, hanem az is, hogy mindez hogyan van rendszerezve. Scribner (1984) etnográfiai kutatása 

a „gyakorlati intelligenciáról” bemutatja, hogy egy tejfeldolgozó üzem tapasztalt csomagolói 

hogyan fejlesztenek ki kifinomult módszereket annak érdekében, hogy speciális megrendelé-

seknek tegyenek eleget. A tapasztalt munkások gyakorlati helyzetekben következetesen képe-

sek voltak kitalálni a „legkisebb erőfeszítéssel járó” megoldásokat a különböző csomagolási 

problémákra. A fejükben képesek voltak végrehajtani bonyolult matematikai műveleteket, ami-

kor azonban ugyanezt egy papíralapú teszten vizsgálták, nem voltak képesek megoldani őket.

A problémamegoldás megköveteli tőlünk, hogy megértsük a problémát, hasznos tudást 

hívjunk elő, alkalmazzuk azt és ellenőrizzük a hatását. A szakértőknek jól rendszerezett tudá-

suk van, ami befolyásolja azt, hogy mit vesznek észre és hogyan jelenítenek meg problémákat. 

„Annak következében, hogy az értelmes információt mintázatban látják, a szakértők a problé-

mamegoldást egy ’magasabb szinten’ kezdik” (Scribner, 1984, p. 36). Noha a szakértőknek több 

tudása van, mint a kezdőknek, ez nem feltétlenül fontos. A minta felismerése a kulcs: ez lehe-

tővé teszi a szakértő számára, hogy megértse a problémát a fő fogalmak vagy nagyobb kategó-

riák szempontjából és így előhívja a fontos és hasznos tudást az emlékezetéből. Ez a folyamat  

viszonylag gördülékenynek és erőfeszítés nélkülinek tűnik egy szakértő számára. Ezzel szem-

ben a kezdők hajlamosak a helyes képletet és az egyszerű választ keresni, ami a mindennapi 

megérzéseikhez illeszkedik.

A metakogníció – a képesség arra, hogy hátra lépjünk és átlássuk saját gondolkodásun-

kat és érvelésünket – a szakértelem fontos része. „A szakértők egy lépéssel távolabbról nézik  

a problémáról vagy helyzetről kialakított legelső, túl egyszerű értelmezésüket és megkérdőjele-

zik saját releváns tudásukat” (Scribner, 1984, p. 38). Ahogy Bruner írja, a tanulás „annak kitalá- 

 

23 A dobozon kívüli gondolkodás azt jelenti, hogy szokatlan módon vagy új nézőpontból gondolkodunk. – a szerkesztő meg-

jegyzése

lása, hogy hogyan használd, amit már tudsz azért, hogy túllépj azon, amit jelenleg gondolsz. ... 

Tudni azt, hogy valami hogyan van összerakva, felér ezer ténnyel az adott dologról. Ez az, ami 

megengedi, hogy túl tudj lépni rajta” (Bruner, 1983, p. 183).

A legjobb felnőttoktatási gyakorlatok ezt a folyamatot támogatják – azáltal, hogy ott kezd-

jük el a folyamatot, ahol az emberek éppen tartanak, hogy kérdéseket teszünk fel ahelyett, hogy 

megmondanánk a tutit és hogy utasítás helyett támogatást biztosítunk. Ez bizonyítja azt, hogy 

hiszünk a hétköznapi emberek képességében, hogy meg tudják érteni a helyzetüket és túlmen-

jenek azon, amit tudnak annak érdekében, hogy megoldásokat találjanak.

8. Összefoglalás

Világos, hogy bármit is csinálnak az oktatók (és a kormányok), az emberek mindenképpen 

megtanulnak állampolgárnak lenni. Azáltal tanulnak, hogy a politikai kultúra szocializálja őket 

arra, hogy mi lehetséges és mi nem. A politikai és társadalmi folyamatokban való részvételből 

(vagy annak hiányából) tanulnak. A formális és informális nevelésre tett kísérletek nyomán az 

állampolgársághoz kapcsolódó jogaikról és kötelességeikről tanulnak. De az, amit tanulnak, 

nem mindig eredményezi azt, hogy aktívabb állampolgárokká válnak. Ahogy Dewey az 1930-as 

években megállapította, bizonyos tapasztalatok félrevezetőek lehetnek: az emberek passzívvá 

vagy ellenállóvá válnak, nem várnak sokat a politikai vezetőiktől vagy éppen ők maguk is aktívan 

részt vesznek a korrupcióban, az „urambátyám” jellegű gyakorlatokban vagy az antidemokra-

tikus folyamatokban. Miután az emberek a mindennapi tapasztalatokból tanulnak, a hivatalos 

állampolgári nevelés nem képes aktív állampolgárokká tenni őket, különösen akkor nem, ha  

az uralkodó politikai kultúra és a mindennapi élet tapasztalatai mást üzennek nekik.

A fent áttekintett szakirodalomból kiderül, hogy számos múltbéli erőfeszítés a felnőttkép-

zésben és a népi oktatási programokban sok ponton helyesen jár el. A kutatások megerősí-

tik, hogy helyes, hogy a hangsúly a tapasztalati tanuláson van, hogy a tanulás társas jellegét  

kihasználva a kulturális formákra és a csoportos tanulásra összpontosítanak, és hogy a refle-

xió jelentőségét hangsúlyozzák. Emellett új javaslatok is születtek, különösen a tudásterme-

léssel, a gyakorlat közösségeivel és a beágyazott tanulással kapcsolatban. Ebben a végső át-

tekintésben az állampolgárság három legfontosabb összetevőjéhez térünk vissza: a tudáshoz,  

a készségekhez, valamint a szokásokhoz és viselkedésekhez. A területek közötti dinamikák  

és átfedések is láthatóvá válnak.

8.1 Tudás (a fogalmi keretek szerepe a dolgok megítélésében és a problémamegoldásban)

A tudás az állampolgári tanulás központi eleme. Fontos szerepet játszik a hagyományos 

állampolgári nevelési kísérletekben annak ellenére, hogy nincs megállapodás arról, hogy mi  

a tudás, és milyen formában a legjobb közvetíteni azt. Leegyszerűsítő módon mondhatjuk, 

hogy „a tudás hatalom”, de ahogy Shor is írja, „a tudás csak azoknak jelent hatalmat, akik 

képesek használni azt körülményeik megváltoztatására” (1992, p. 6). A tudás ahhoz kell, 

hogy ítéletet alkossunk a dolgokról. Mindemellett, a különálló tények vagy információmor-

zsák helyett átfogó keretezésre is szükség van, ami által megérthetjük a politikai döntéseket.  
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Ez a megközelítés a megoldások keresése közben elismeri azon emberek tudásának értékét  

és érvényességét, akiket a probléma közvetlenül érint. El kell ismerni, hogy kinek a tudásáról 

és milyen tudásról van szó.

Hogyan fejleszthetőek a megértés ilyen jellegű keretei? Azok a kutatások, amelyek azt 

vizsgálják, hogy az agyunk milyen módon fogad be és tárol információkat, segítenek az állam-

polgári tudás megközelítésében:

A tudás mintázatokban vagy keretekben tárolódik, és ez hatással van arra, hogy az em-

berek mire figyelnek a környezetükben és hogyan fogadják be az új tudást. A tudás alap-

fogalmak és gondolatok köré rendeződik, és ezek a „mentális modellek” felismerhetőek  

és aktiválhatóak a tanulás segítése során. 

Az állampolgári oktatásnak úgy kell felépülnie, hogy az új tudás kapcsolódhasson az emberek 

fejében meglévő tudás mintáihoz.

A tudás és a tapasztalat összefonódik – a létező gondolkodási mintáink hatással vannak 

arra, hogy hogyan tapasztaljuk meg a dolgokat, tapasztalataink pedig formálják gondol-

kodásunkat. A demokratikus folyamatokról szerzett új tudás például értelmetlen a demok-

ratikus részvétel megtapasztalása nélkül – a papír alapú tanulás nem működik.

Az állampolgári oktatásnak cselekedeteiben is aktívan kell képviselnie azt, amit hirdet:  

a demokratikus részvétel valódi példájának megtapasztalását kell nyújtania, nem pedig pusz-

tán az arról szóló információt.

A problémamegoldás azt jelenti, hogy megértjük a problémát, és hozzáférünk ahhoz  

a tudáshoz, ami az adott esetben releváns: az emberek így a gyakorlat útján tanulnak.  

A gondolkodás módjáról való tudatos gondolkodás (a metakogníció) segít az emberek-

nek abban, hogy hatékonyabban tudják megoldani a problémáikat.

Az állampolgári oktatásnak lehetőséget kell nyújtania a problémamegoldás gyakorlására és  

a saját problémamegoldási folyamatok tudatos megértésére.

8.2 Képességek (a gyakorlatba és tapasztalatokba ágyazott tanulás szerepe)

Progresszív oktatók évek óta érvelnek amellett, hogy a tanulás leghatékonyabb módja 

cselekvésbe ágyazódik, különösen, ha mindez csoportban valósul meg. A cselekvés során épít-

jük fel a képességeinket, valamint gyakoroljuk és fejlesztjük ezeket. De a tanulás és a gyakorlat 

közötti kapcsolat nem egyszerű.

A tapasztalatot nem szabad tárgyiasítani – bármi, ami „a valóságban” történik, mindig 

valahogy értelmeződik és újraértelmeződik az alapján, amit tudni vélünk és ahogyan gon-

dolkodunk. Amit megtapasztalunk, azt befolyásolja az, hogy kik vagyunk és milyen tár-

sadalmi kontextusban tapasztaljuk meg. A tapasztalat pedig formálja, amit tudni vélünk 

és a gondolkodásunk módját is. Ez az összefüggés gyakran nem tudatos, de a reflexió 

segíthet a mintázatok felismerésében.

Az állampolgári tanulás során lehetőséget kell adni a tapasztalatok különböző módon történő 

megjelenítésének, hogy eljussunk azok mélyebb elemzéséhez és megértéséhez.

A gyakorlat segít a szakértelem kialakításában. Vygotsky „legközelebbi fejlődési zónája” 

az egyik módja annak, ahogyan a „következő lehetséges lépésről” gondolkodunk, ami 

egy ember képességei alapján lehetséges – ha ezen felül támasztunk követeléseket,  

az mindig sikertelenséghez, kiábránduláshoz és elkedvetlenedéshez vezet.

Az állampolgári oktatás teret kell, hogy adjon a „spirális” tanulásnak (folyamatos felülvizsgálat 

és a mélyebb megértés felé törekvés), hogy lehetségessé váljon a fejlődés.

A „tanulóidő” az a folyamat, amikor a közösség új tagjai segítséggel fejlesztik tudásukat 

és készségeiket a közösség értékeiről és folyamatairól.

Az állampolgári tanulásnak lehetőséget kell biztosítania az állványzat kialakítására, vagyis ami-

kor a tapasztalatok segítenek az újoncoknak az olyan feladatok elvégzésében, amire még nem 

képesek egyedül egészen addig, amíg vissza nem adják nekik a feladat feletti ellenőrzést.

A tapasztalatokra történő reflexió a metakogníció fontos eszköze, ami a szakértelem fel-

építésének fontos eleme. Ez különböző szinten jelenhet meg a cselekvés közben beikta-

tott gyors visszacsatolástól a feltételezések és hitek mélyebb elemzésig. Minden elem-

zési szint hasznos, de fontos, hogy jól válasszuk ki a reflexió pillanatát.

Az állampolgári tanulás teret kell, hogy adjon a reflexióra, a közvetlen visszacsatolástól az át- 

fogó(ön)elemzésekig.

8.3 Szokások és viselkedés (a társadalmi tanulás szerepe)

Most már jól értjük, hogy a tanulás elsődleges terepét a gyakorlatok közösségei jelentik, 

vagyis az olyan (in)formális csoportok, amelyek együtt cselekszenek (munkacsoportok, baráti  

közösségek, önkéntes szervezetek stb.). A tanulás a részvétel során történik – úgy tanulunk, aho-

gyan a gyakorlatok történnek a csoportban, megtanuljuk a csoport értékeit, normáit, nyelvét és 

stílusát, és céljaink elérésében a csoportra támaszkodunk. Ezek a közösségek értelmet és identi-

tást teremtenek, ezáltal az alternatív politikai kultúrák fenntartásának első számú terei is lehetnek.

A gyakorlatok létező közösségei az állampolgári tanulás elsődleges terepei, hiszen lehe-

tőséget adnak a közös cselekvésre a közös problémák megoldása érdekében. A tanuló-

csoportok a gyakorlatok új közösségeivé is válhatnak, ha erre van idő és tér.

Az állampolgári tanulás legjobban a gyakorlatok közösségében működik – a csoport normái-

nak, értékeinek, nyelvének és céljainak megalkotásával.

A beszélgetés a közösségek megszervezésének fontos eszköze, de nem az egyetlen –  

a közös munka, a közös játék, az éneklés, a színház vagy a költészet által történő kulturális  

önkifejezés mind alkalmas a gyakorlatok közösségeinek megszervezésére és fenntartására.

Az állampolgári tanulás a kultúrán keresztül történő önkifejezést és a társas tevékenységeket  

is magába kell, hogy foglalja, hogy létrejöjjön a tanulóközösség.

Az állampolgárság értékek mentén alakul ki, amelyek áthatják a politikai és társadalmi 

cselekvést. Az állampolgári részvétel nem mechanikus módon működik.

Az állampolgári tanulásnak össze kell függenie az értékekkel.
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9. Hogyan tovább: kihívások oktatók számára

A tanulást nem lehet megtervezni, de „alkalmassá lehet tenni” bizonyos célokra (Wenger, 

1998). Megtervezhetjük azokat a körülményeket és folyamatokat, amelyek lehetővé teszik vagy 

éppen korlátozzák az állampolgári tanulást. Ez a tanulmány arra tett kísérletet, hogy áttekintse, 

mit tudunk az állampolgári tanulásról, hogy kiindulópontként szolgáljon az új megközelítések 

kidolgozásához. Ez pedig folyamatos munkát jelent.

Az állampolgári oktatás gyakorlati kihívásai egyre inkább megmutatkoznak. A következő 

feladatok állnak előttünk:

abból kell kiindulni, ahol az emberek tartanak a fejükben lévő mentális modellek alapján;

a gyakorlat közösségeit kell létrehozni, ahol a társadalmi közeg támogatja a tanulást;

lehetőséget kell teremteni a cselekvésre – és a tudást be kell ágyazni a tapasztalatokba;

lehetőséget kell teremteni a reflexióra, az elemzésre és a tapasztalatok újraértelmezésére 

a mélyebb megértés érdekében;

az embereket képessé kell tenni arra, hogy olyan tudásokat hozzanak létre, amelyek alátá-

masztják értékítéleteiket – és támogatni kell a tapasztalatból fakadó vagy a cselekvésben 

gyökerező tudásokat;

a tapasztalatot és a tudást értékekbe kell ágyazni.

Az itt áttekintett szakirodalom megerősíti a tapasztalatot és a tudást összekötő kapcsolat 

jelentőségét. Úgy tűnik, hogy – ahogy sejthető volt – a tanulás a megtanultak gyakorlatba való 

átültetése nélkül nem okoz hosszú távú változást a tudások és meggyőződések rendszerében. 

A tapasztalat pedig, ha nincs lehetőség annak értelmezésére (a reflexió és a társadalmi kör-

nyezetben való újraértelmezés segítségével), nem vezet öntudatos és cselekvő állampolgárok-

hoz. Az oktatók előtt álló kihívás így abból áll, hogy összekapcsolják a részvételt és a tanulást,  

a tapasztalatot és a tudást, a cselekvést és a reflexiót.

A tapasztalat és a tanulás közötti kapcsolat rámutat annak az oktatásnak az értékére, 

ami a társadalmi változással együtt jár. Emellett megmutatja a rendszerszintű változás szüksé-

gességét a cselekvés és a tanulás lehetőségének megteremtésében. Míg az oktatók az egyén 

szintjén történő változásra törekszenek, a demokratikus gondolat azt hirdeti, hogy egyrészt  

az egyénnek meg kell tanulnia jogai gyakorlását, másrészt a kormányzati struktúráknak lehető-

séget kell teremteniük ezek gyakorlására.

A tanulásról szóló kutatások gyakorlati ötleteket adnak az állampolgári tanulás lehető-

ségeinek megerősítéséhez is. Az állványzat gondolata hasznos, amikor a tapasztaltabbak 

segítenek az újoncoknak a tanulásban, majd a feladatokat a lehető leghamarabb teljes mér-

tékben rájuk bízzák. A „legközelebbi fejlődés zónája” vagy a „következő lehetséges lépés” szin-

tén hasznos eszköz lehet az új tagoknak, amit az oktatók gyakran használnak ösztönösen, és 

most tudatosan is tovább lehet fejleszteni. A tanulás spirális mintája (a Kolb-féle ciklus helyett)  

a folyamatos ismétlés és elmélyítés gyakorlatát erősíti. Az oktatóknak elsősorban a tanulás tár-

sadalmi környezetét kell szem előtt tartaniuk, vagyis magát a tanulócsoportot és a szélesebb 

társadalmi környezetet, ahol az emberek a tudást magukévá teszik és alkalmazzák.  

A részvétel gyakorlati elemein túl a társadalmi elköteleződés értékei és normái a tanulási folya-

mat részei kell, hogy legyenek.

A tanulmány egyik tanulsága, hogy a felnőttek oktatásának irodalma szegényes. Az 

állampolgári oktatás a fentiek során vázolt formában történő új kísérleteit következetesen 

kutatni és dokumentálni kell. Így lehetségessé válna a tapasztalatok összegzése és megosz-

tása egymás között. Az ilyenfajta kutatáshoz kiindulási adatokra (hogy a változások nyomon 

követhetőek legyenek), és hosszú távú követésre (a gyakorlat változásainak követésére a tudás 

és az értékek mellett) van szükség. Ha az újító gyakorlatokat a kutatások is megerősítik, akkor 

olyan tudásbázist építhetünk, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgári oktatás megerősöd-

jön és még hatékonyabbá váljon jövőben.

Fordította: Bolonyai Blanka, Demeter Anna, Gyöngyösi Judit, 

Somogyi Péter, Varga Attila, Zsemberovszky Linda
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Dósa Mariann

Dósa Mariann a Közélet Iskolája társalapítója, valamint korábban A Város Mindenkié csoport tagja. Az Oxfordi 

Egyetemen doktorált Társadalompolitika szakon. Kutatási területe a jóléti ellátások és a politikai szocializáció.

Eredeti megjelenés: Dósa M. (2018). A kritikai szociológiától a kritikai pedagógiáig – marxi gyökerekből. In. Földes Gy. 

& Antal A. (Szerk.), Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák. Napvilág Kiadó
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Marx egyik kulcsfogalma az elnyomás. Erről pedig ma Magyarországon sajnos nagyon 

sok minden eszünkbe juthat: a szegénységben élő milliók, az etnikai kirekesztés, a nemek kö-

zötti egyenlőtlenségek, a fogyatékkal élő állampolgárok helyzete – a felsorolás sokáig lenne 

folytatható. Ami azonban szinte soha nem éri el a kollektív ingerküszöböt, az a politikai egyen-

lőtlenség kérdése. Pedig számos kutatás mellett a mindennapok keserű tapasztalata is egyér-

telműen azt mutatja, hogy a magyar társadalom nemcsak anyagi szempontból, hanem politikai 

értelemben is szélsőségesen egyenlőtlen (Tardos és munkatársai, 2011; Átlátszó és munka-

társai, 2015; Dósa, 2016). Emberek tömegei élnek az országban úgy, hogy esélyük sincs a po-

litikai döntéshozatal befolyásolására, szükségleteik kifejezésére, érdekeik érvényesítésére. A 

többpárti parlament mai formájában, a neoliberális gazdaságpolitikai rendszerbe ágyazottan 

láthatóan nem képes biztosítani a különböző társadalmi csoportok egyenlő politikai részvételét. 

Az elnyomott társadalmi csoportok: az alacsonyan képzettek, a munkanélküliek, a segélyből 

élők, a cigány lakosság, a sokszorosan kizsákmányolt nők, a menekültek, a fogyatékkal élők, a 

szexuális kisebbségek tagjai pedig különösen kiszolgáltatottak érdekeik érvényesítésekor. Így 

pedig nagyon kevés esélyük van arra, hogy felszabaduljanak az elnyomás alól, és szabad – 

marxi értelemben szabad – életet élhessenek.

Szinte kizárólag akkor irányul erre a problémára érdemi – politikai – figyelem, amikor  

a társadalomban befolyásos pozíciót betöltő csoportok számára kedvezőtlen folyamatok tulaj-

doníthatók – feltételezetten vagy igazolhatóan – annak, hogy elnyomott csoportok sikeresen 

kinyilvánították politikai véleményüket. Donald Trump elnökké választásakor, a Brexit mellett 

döntő népszavazáskor, a Fidesz második kétharmados győzelme után hetekig, hónapokig ar-

ról szólt a politikai diskurzus, hogy a fehér munkásosztály tudatlanságával és tájékozatlansá-

gával a katasztrófa szélére sodorta a világot/„Európát”/Magyarországot. Ebbe a narratívába 

illeszkedik az is, amikor a Jobbik egyik képviselője azzal érvel a műveltségi cenzus újbóli beve-

zetése mellett, hogy: „A mi javaslatunk azokat érintené, akik nem fejezték be az elemi iskolát, 

vagyis nem rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek egy ország jövőjéről való döntés-

hez szükségesek.”1

De valójában milyen ismeretek szükségesek ahhoz, hogy valaki képes legyen átgondolt 

politikai döntéseket hozni? Miért – mihez képest – fordított a logika ezekben az állításokban? 

Hogyan segíthet a marxi hagyomány az elnyomás politikai vetületeinek megértésében, és 

az ezek felszámolásához szükséges lépések végiggondolásában és megtételében? Többek 

között ezekre a kérdésekre ad válaszokat a kritikai pedagógia elmélete és gyakorlata. Tanul-

mányomban bemutatom, hogy a marxi hagyományból, részben a kritikai elmélet és a kritikai 

szociológia közvetítésével, hogyan jött létre ez a pedagógiai irányzat; Magyarországon milyen 

formában alkalmazták ezt a múltban és alkalmazzák a jelenben; és mi lehet a szerepe a kortárs 

hazai felszabadító törekvések sikerre vitelében.

1 Kálmán A. (2017). Hatalmi érdekből rúgna a tanulatlanokba a Jobbik. Mérce. 

Elérhető: www.kettosmerce.blog.hu/2017/08/05/hatalmi_erdekbol_rugna_a_tanulatlanokba_a_jobbik

A marxi gyökerek

A kritikai pedagógia legfontosabb alapvetése, hogy amíg az elnyomottak meg vannak 

fosztva attól a rendszerkritikus látásmódtól, ami lehetővé tenné számukra elnyomott helyzetük 

valódi okainak azonosítását, nem lehetnek képesek arra, hogy érdemben fellépjenek elnyo-

móikkal, illetve az elnyomással szemben. Ebben az alapvetésben Marx több gondolata vissza- 

köszön: az elnyomás mint központi fogalom és társadalmi viszony, a materializmus mint mód-

szer és a tudati emancipáció (az öntudatra ébredés, a kritikai tudatosság kialakulása) mint 

a társadalmi helyzet megváltoztatásának és ezáltal a teljes emberi szabadság kivívásának  

záloga. Vegyük sorra ezeket!

Marx egyik legfontosabb tudományos és egyben politikai eredménye annak leleplezése 

volt, hogy a társadalmi lét intézmény- és viszonyrendszere, vagyis az élet politikai, kulturális, 

intellektuális stb. dimenziói (marxi szóhasználattal: felépítmény) a gazdasági viszonyokban,  

az adott történelmi korra jellemző termelési módban gyökereznek. Ez adja Marx materializ-

musának alapját, és ebből következik, hogy az elnyomás mintázatait is a mindenkori gazda-

sági rendszer határozza meg – a kapitalista berendezkedésben ez az elidegenedett munka és  

a munkások kizsákmányolásának formáját ölti. Az elnyomás társadalmi viszonyai pedig ere-

dendően adottként, isten vagy a természet által elrendeltként és így megváltoztathatatlanként 

tűnnek fel (a felépítmény elfedi az alapot). Azaz az emberek a hamis tudat állapotában vannak, 

hiszen – a materialista szemléletből következően – a tudatot is a lét határozza meg, vagyis az 

emberek gondolkodását, hitét, lelkiismeretét, erkölcsiségét is anyagi tapasztalataik határozzák 

meg. Ahhoz tehát, hogy megváltoztassuk az emberi szabadság elsődleges gátját jelentő gazda-

sági viszonyokat, arra van szükség, hogy az elnyomott osztályok tudatára ébredjenek ezeknek  

az összefüggéseknek, illetve viszonyoknak, hiszen csak így tudják felvenni a harcot.

Noha Marx szerint csak maga a proletariátus tudja felszabadítani saját magát, és ily  

módon az egész emberiséget az elnyomás viszonyai alól, a hamis tudat lebontásában fontos 

szerepet szán a tudománynak. A fentiekből az is következik, hogy a társadalmat vizsgáló és 

leíró tudós, gondolkodó vagy értelmiségi sem áll, nem állhat kívül a vizsgált társadalmi viszo-

nyokon. Nincsenek az anyagi létezést megelőző, azon kívül vagy felül álló elvont gondolatok, 

eszmék, fogalmak. Épp azt veti a korabeli német értelmiség szemére, hogy elvont fogalmak-

ból vezetik le az emberi cselekedeteket, és ezzel elfedik azokat a valós elnyomó társadalmi 

viszonyokat, amelyekből mind a cselekedetek, mind a fogalmak erednek (Smith, 2004). Tehát 

a marxi alapokon nyugvó társadalomtudomány szükségszerűen elkötelezett társadalomtudo-

mány, vagyis célja nem lehet csupán a világ megismerése és megértése, hanem feltétlenül  

a világ megváltoztatását, az emberi haladás előmozdítását is céloznia kell, mégpedig a sza-

badság irányába. Ennek a tudományfilozófiai alapvetésnek az esszenciája a sokat idézett XI. 

sz. Feuerbach-tézis, mely szerint „A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; 

a feladat az, hogy megváltoztassuk” (Marx, 1977, p. 73.).

Ezzel el is érkeztünk az utolsó fogalomhoz, illetve gondolathoz, ami Marx életművéből 

meghatározó jelentőségű a kritikai pedagógiai iskola szempontjából: ez pedig a szabadság 
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eszméje. Talán nem túlzás: Marx egyik legfontosabb hozzájárulása a filozófia és a politikai gaz-

daságtan tudományához és a felszabadító politikai cselekvés alapját jelentő társadalomelmé-

lethez az volt, ahogyan újraalkotta a szabadság fogalmát. Marx gondolkodását alapjaiban hatá-

rozta meg Hegel filozófiája, így történelemfelfogását is. Hegelnél a világtörténelem alakulását  

a világszellem határozza meg: a történelem tulajdonképpen az önfejlődés és önmegismerés 

útja, amelyet az önmagától elidegenedett világszellem bejár, hogy visszatérjen önmagához. 

Marx megőrizte a lineárisan, egy cél felé haladó világtörténelem elképzelését, de ellentét-

ben Hegel elvont, spirituális elképzelésével, ennek középpontjába az embert, az emberiség 

szabadságát állította. Materialista módszertanával leleplezte, hogy az ember szabadságának 

elsődleges akadálya a kapitalista termelési mód által előidézett elidegenedés és az ezen ala-

puló elnyomás. Rámutatott arra, hogy noha a feudalizmussal ellentétben a kapitalizmusban 

 a munkás látszólag szabadon vállal munkát, és például bármikor felmondhat vagy munkahelyet 

változtathat, ez a valóságban nem így történik. Mivel a munkás nem birtokol termelési eszközö-

ket, ezért ahhoz, hogy biztosítani tudja maga és családja számára a létfenntartáshoz szükséges 

forrásokat, szükségszerű, hogy egy tőkés alkalmazásában álljon. Így tehát munkáját nem saját 

emberi kiteljesedése, hanem a szükségletei vezérlik, és ezt a munkát semmilyen módon nem 

ő irányítja, ahogyan a szélesebb társadalmi viszonyok alakulására sincs semmilyen ráhatása.  

Ez pedig Marx értelmezésében nem tekinthető szabadságnak. Vagyis Marx szakít a klasszi-

kus liberális felfogással, mely szerint a szabadság pusztán annyit jelent, hogy közvetlenül és 

tudatosan nem avatkozhatnak bele mások az életünk alakulásába, és ezt törvényekkel kell 

garantálni. Ebből táplálkozik az a neoliberális politikai gazdaságtan, amelynek vezérlőelve, 

hogy az állam nem avatkozhat be a piac működésébe. Marxnál a szabadság a teljes emberi 

szuverenitást jelenti, ahová az elidegenedett munka és az ezen alapuló elnyomó társadalmi vi-

szonyok felszámolásán keresztül vezet az út. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele az emberi 

öntudatra ébredés: az elidegenedés és az elnyomás viszonyainak felismerése, hiszen csak 

ezután lehet majd lebontani ezeket a viszonyokat.

Ezeken a gondolatokon alapul a frankfurti iskola által kidolgozott kritikai elmélet és a kriti-

kai szociológia, amelyek megtermékenyítően hatottak, illetve párhuzamosan fejlődtek a kritikai 

pedagógia eszmerendszerével és gyakorlatával.

A kritikai elmélet eszmerendszerét Kapelner Zsolt részletesen bemutatja jelen kötetben2, 

ezért most csak a kritikai szociológia alapvetéseit ismertetem vázlatosan. Pierre Bourdieu,  

a kritikai szociológia egyik legmeghatározóbb alakja részben hagyatkozott a marxi materialista 

megközelítésre, de – olvasatomban – fontos kiegészítésekkel is élt ezzel kapcsolatban. (Bour-

dieu saját megfogalmazása szerint több ponton szakít a marxista elmélettel, lásd Bourdieu, 

2010). Nagy hatású „Társadalmi tér és szimbolikus hatalom” című írásában (1989) részletesen 

bemutatja, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek létrejöttének és folytonos újratermelődésének 

megértéséhez nem elég az egyenlőtlenségek objektív anyagi alapjait feltárnunk, amiben oly 

 

2 A szerző az eredeti kötetre utal: Földes Gy. & Antal A. (Szerk.) (2018). Marx… Interpretációk, irányzatok, iskolák. Napvilág 

Kiadó. – a szerkesztő megjegyzése 

sokat köszönhetünk Marxnak, de le kell lepleznünk a hatalom és az elnyomás szimbolikus erőit, 

illetve dimenzióit is. Például az iskolarendszerben egy munkás származású tanulót nemcsak 

az akadályoz abban, hogy jó nevű külföldi egyetemre menjen, hogy a szülei nem tudják kifizetni  

a drága, iskolán kívüli nyelvórákat, hanem az is, hogy nem beszél olyan választékosan, nem azt 

a szókincset használja, amelyet a rendszer magas középiskolai és egyetemi felvételi pontokkal 

jutalmaz (Derdák & Varga, 1996; Kertesi & Kézdi, 2005). Azt pedig, hogy mi az elvárt és elismert 

szóhasználat, azt mindig a domináns társadalmi csoport határozza meg. Ezek alapján, ha elis-

merjük, hogy a társadalmi tér kettős – egyszerre anyagi és szimbolikus – meghatározottságú, 

abból Bourdieu számára egyenesen következik, hogy nem becsülhetjük alá azt „a minden 

ízében politikai hatalmat, ami abban rejlik, hogy a társadalmat a társadalom értelmezésének 

megváltoztatásával változtatjuk meg” (Bourdieu, 1977). Vagyis Bourdieu arra a következtetésre 

jut – e tekintetben abszolút a marxi elkötelezett társadalomtudós logikát követve –, hogy a szim-

bolikus tőke és a benne rejlő hatalom nyomán a társadalomtudományi munka eredendően 

politikai természetű, hiszen a világ megváltoztatására irányul: az objektív, anyagi világ tárgya-

inak, jelenségeinek és viszonyainak leírásán, meghatározásán és értelmezésén alapuló meg-

változtatására. Ezért „szociologikusan politikusnak” lenni Bourdieu szerint annyit tesz, hogy  

a szociológia művelője minden esetben foglalkozik a hatalom megnyilvánulásaival, szakpoliti-

kai ügyekkel és a társadalmi igazságosság kérdéseivel (Wacquant, 2005a).

Ahogy Marxnál, Bourdieu munkásságában is nagy szerepet kap az értelmiségi, az elkö-

telezett tudomány programjával. Állítása szerint az egyén politikai nézetrendszere is társadal-

milag meghatározott. Vagyis az anyagi és a szimbolikus hatalom viszonyai által meghatározott 

társadalmi valóság kihat a benne létező egyének gondolataira is, és meghatározza a világról al-

kotott elképzeléseiket, mégpedig az egyén társadalmi helyzetétől függően (Wacquant, 2005b). 

Ebben a helyzetben az értelmiségnek fontos politikai feladatai vannak: eszközöket kell kínálnia 

a szimbolikus elnyomással szemben, és ezeket széles körben terjesztenie kell; fel kell vennie 

a harcot nemcsak a társadalmi intézmények működésében, hanem az „egyéni” (de a fentiek 

alapján szintén társadalmilag meghatározott) értelmezésekben, hajlamokban/hajlandóságok-

ban, készségekben és ízlésekben (ún. diszpozíciókban) rejlő elnyomással szemben is; és vé-

gül, rá kell mutatnia arra, hogy a politikai véleménynyilvánítás nem mindenki számára egyfor-

mán adott, ezért az értelmiségnek felelőssége az is, hogy előmozdítsa, hogy mindenki képes  

és motivált is legyen részt venni a közéletben (Wacquant, 2005b).

Ez az elkötelezett tudományfelfogás és értelmiségkép köszön vissza a kritikai pedagó-

gia filozófiájában is, ami számos ponton kapcsolódik a kritikai szociológiához, inspirálódik 

általa, de követőjének vagy leágazásának nem tekinthető, hiszen a két iskola nagyjából egy 

időben, egymással párhuzamosan fejlődött, mindkettő marxi alapokon, főként a kritikai el-

mélet közvetítésével.

Kritikai pedagógia: hagyomány, elmélet és gyakorlat

Ha az elmélet feladata az (is), hogy segítségével megváltoztassuk a világot, akkor kézen-

fekvő, hogy a pedagógia felé forduljunk, hiszen a tanítás eredendően híd szerepet tölt be  
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a tudás termelése és gyakorlati alkalmazása között. Paulo Freire brazil filozófus és pedagógus 

arra a meggyőződésre építette pedagógiaelméletét, hogy a tanítás nem választható el a politi-

kától, a tanítás és a tanulás eredendően politikai cselekedetek (Freire, 1970; Freire, 1976). Amit 

és ahogyan tanulnak a diákok egy társadalomban, az mindig politikai célokat szolgál: közösnek 

mondott) értékek elismertetését, az adott társadalmi rendszerben a domináns csoportok né-

zőpontjából fontosnak tartott ismeretek és készségek megszerzését, és mindezen keresztül 

egy „elképzelt közösség” (Anderson, 2006) megalkotását. Ráadásul maga a pedagógus is vall 

bizonyos értékeket és politikai nézeteket, ezektől az osztáyteremben sem tudja magát függet-

leníteni, mindenképpen beszűrődnek a tanítási gyakorlatába, az általa átadott ismeretanyagba. 

Ha pedig ez a pedagógia adottsága, ahogy Freire állítja, akkor ehhez kritikailag (vagyis rend-

szerkritikus módon) úgy lehet viszonyulni, hogy a pedagógus maga leplezi le ezeket a politikai 

meghatározottságokat, és olyan pedagógiai gyakorlatokat alakít ki, amelyek az elnyomás elle-

nében, az elnyomottak felszabadulása érdekében dolgoznak.

A fennálló társadalmi viszonyokat Freire a marxi keretben értelmezi: a kapitalista társada-

lom a tömegek elnyomásán alapul, amelyből egy szűk elnyomó elit profitál. Freire megállapítja, 

hogy „az elnyomók érdeke valójában abban áll, hogy az elnyomottak tudatát, és ne az elnyomás 

okát változtassák meg. Minél könnyebben lehet rávenni az elnyomottat arra, hogy alkalmazkod-

jon, annál könnyebb felette uralkodni” (Freire, 2000, p. 113.). Az elnyomó viszonyok fenntartásá-

nak záloga pedig mindenekelőtt a „csend kultúrája”, vagyis a társadalom berendezkedése arra, 

hogy a tömegek némán tűrik az elnyomást, amely évszázadok óta fennálló uralmi gyakorlatokon 

alapul: a gyarmatosítás, a rabszolgaság, valamint az elitcsoportok vallási, gazdasági és politikai 

uralmának gyakorlatán. Ez a „csendkultúra” akkor tartható fenn a legkönnyebben, akár fizikai 

erőszak nélkül is, ha az elnyomottak elhiszik, hogy az elnyomás viszonyai megváltoztathatatla-

nok, mert a sors vagy isten által elrendeltek. Sőt nem pusztán elhiszik, hanem belsővé is teszik 

a szabadságuk korlátozását és cselekedeteik szigorú ellenőrzését magyarázó értelmezéseket; 

és így – a folytonos szégyenérzeten, erős önkontrollon és önfegyelmezésen keresztül – maguk-

ban hordozzák az elnyomást, ami így valóban visszafordíthatatlanná válik.

A marxi alapvetésekből marxi következtetések is adódnak Freire számára: ahhoz, hogy  

a tömegek felszabaduljanak az elnyomás alól, tudatára kell ébredniük az elnyomás viszonyai-

nak, és – miután az elnyomó kisebbségnek nem áll érdekében a status quo3 megváltoztatása –  

az elnyomottaknak főszerepet kell játszaniuk az emberiség felszabadításának történetében. 

 „Ha az emberek hozzák létre a társadalmi valóságot, akkor ennek a valóságnak az átalakítása 

történelmi feladat, amelyet az embereknek kell elvégezniük” (Freire, 2000, p. 403.), hangzik  

a marxi materialista alapvetés Freire-féle olvasata. És Marxhoz hasonlóan, Freire is az elnyomott 

csoportokban látja az ember történelmi emancipációjának alanyát: „az elnyomottak nagy huma-

nista és történelmi feladata abban áll, hogy önmagukat és elnyomóikat egyaránt felszabadítsák” 

(Freire, 2000, p. 398.). A kritikai pedagógia elsődleges feladata tehát mindennek elősegítése.

3  Jelentése: a fennálló állapot, a korábbi rend megtartása – a szerkesztő megjegyzése 

Ebből következően a kritikai pedagógia alanya elsősorban az elnyomott csoport, amely 

tagjainak mindenekelőtt rendszerkritikus szemléletre és tudásra kell szert tenniük: meg kell 

ismerniük a társadalom materiális alapzatát. A kritikai pedagógia feladata tehát, hogy ezeket 

felfedje a társadalmi, politikai, jogi, kulturális, ideológiai felépítmény alól. De emellett legalább 

ilyen fontos az is, hogy az elnyomottak visszanyerjék emberi mivoltukat – saját maguk előtt, 

illetve a maguk számára. A kapitalista termelési mód ugyanis nemcsak kizsákmányol, hanem 

tárgyiasít is, hiszen a rendszert kiszolgáló eszközzé alacsonyítja a munkást. A kritikai peda-

gógia célja tehát rámutatni a kizsákmányolás és tárgyiasítás viszonyaira is, és képessé tenni  

az elnyomottakat arra, hogy ne az elnyomóik tekintetén keresztül lássák saját magukat és  

az őket körülvevő világot, hanem szabadon határozhassák meg saját identitásukat és az 

igazságos és szabad társadalomról szóló elképzelésüket: „az oktatás ereje abban rejlik, hogy  

általa nők és férfiak megtanulják, hogy a tanuláson keresztül meg- és újraalkothatják saját ma-

gukat, mert képesek lesznek magukért mint tudásra képes egyénekért felelősséget vállalni” 

(Freire, 2004, p. 15). Ezért:

a valóban felszabadító pedagógia sosem tarthat távolságot az elnyomottaktól azzal, 

hogy szerencsétlen elesettekként kezeli őket és az elnyomóik viselkedésmintáit kínálja 

számukra átvételre. Az elnyomottaknak saját példájukat kell követniük a saját megváltá-

sukért folytatott küzdelmük során (Freire, 1970, p. 54).

Noha a kritikai pedagógia elméletét többnyire Freirétől eredeztetik, időben megelőzte őt 

Antonio Gramsci pedagógiai programja, amely szintén marxi alapokon áll, és lényegi eleme-

iben a kritikai pedagógia előfutárának tekinthető. Gramsci programja abból a radikális alap-

vetésből indul ki, hogy minden ember eredendően művelt, csak – az ő szavaival – fegyelme-

zetlenül (Gramsci, 1992). Ezért a pedagógiában rejlő felszabadító potenciál vizsgálata során, 

illetve pedagógiai reform elképzelései megfogalmazásakor Gramsci arra a kérdésre keresi  

a választ, hogyan lehet a munkásosztály intellektuálisan autonóm, hiszen csak így tudja betöl-

teni történelmi feladatát, csak így tudja megszervezni és vezetni saját mozgalmát, amelynek 

révén uralkodó osztállyá válhat (Gramsci, 1992).

Gramsci ezekre a kérdésekre fűzi fel programját, amely szerint a pedagógiának mindig  

a résztvevők saját helyzetének értelmezésén kell alapulnia. Vagyis a tanulás nem elvont esz-

mékről szól, a munkásságnak nem valamilyen eleve meglévő tudást kell elsajátítania, nem 

adatokat és tényeket kell megjegyeznie, hanem a saját történelmi szerepének, társadalmi po-

zíciójának és értékének, jogainak és felelősségeinek tudatosítását jelenti. Ebből fejlődhet ki az 

önálló gondolkodás képessége.

Gramsci számára fontos alapvetés, hogy a pedagógia semmiképpen sem jelenthet le-

egyszerűsítést. Az ilyen intellektuális paternalizmus4 csak arra lehet jó, hogy az uralkodó osz-

tályok legjobb esetben is legfeljebb reformista5 világképét és gondolkodásmódját ráerőltesse  

4 Jelentése: atyáskodó, elnyomó – a szerkesztő megjegyzése 
5 Itt a reformizmus a forradalmi szemlélet ellentéteként jelenik meg, amely a rendszeren belüli fokozatos változást jelenti 

szemben az azonnali és a rendszert alapjaiban megrengető változással. – a szerkesztő megjegyzése

A KRITIKAI PEDAGÓGIA ALAPJAI A KRITIKAI SZOCIOLÓGIÁTÓL A KRITIKAI PEDAGÓGIÁIG



94 95

a munkásságra. Ehelyett a munkásoknak már fiatal koruktól kemény, fegyelmezett intellektuális 

gyakorlatokban kell részesülniük, amelyekkel megalkothatják saját világképüket, és egy tudatos 

erkölcsi lét kereteit maguk, illetve osztályuk számára. Gramsci értelmezésében csak ezen az 

úton sajátítható el a kritikai gondolkodás képessége, amely Marxhoz és Freiréhez hasonlóan 

Gramscinál is elengedhetetlen feltétele az öntudatra ébredésnek és így a felszabadulásnak.

Gramsci másik fontos pedagógiai alapgondolata, hogy a tanulás a munkásosztály szá-

mára egyben lehetőség is arra, hogy – akár csak időlegesen – kiszabaduljon a bérmunka szűk, 

lélekölő kényszervilágából, hogy részese lehessen valaminek, ami termékeny és felemelő,  

önmagán túlmutató, szemben azzal az értelmetlen monotóniával, amit a mindennapi életében 

és munkájában megtapasztal. Gramsci szerint: 

a demokrácia definíciója szerint nem jelentheti pusztán azt, hogy a képzetlen munkások 

szakképzetté válhatnak. Azt is kell jelentenie, hogy minden „állampolgár” képes a „kor-

mányzásra” és a társadalom biztosítja számukra a feltételeket ahhoz, hogy ezt elérhes-

sék, még ha csak absztrakt módon is (Gramsci, 1992).

Ebben a gondolatban egyértelműen tetten érhető a marxi szabadságeszmény: felszaba-

dulni a kényszerből végzett, így elidegenedett bérmunka alól, és megélni a teljes emberi szuve-

renitást6. Az így értelmezett „állampolgár” túllát saját, egyéni érdekein, cselekvő résztvevője az 

őt körülvevő társadalmi-politikai valóságnak, a kollektív értékekről, elvekről, reményekről, szen-

vedésekről szóló – tehát szükségszerűen politikai – diskurzusnak.

Ebből egyenesen következik, hogy Marxéhoz hasonlóan Gramsci pedagógiai program-

jához is szorosan kapcsolódnak az értelmiség szerepével kapcsolatos kritikai elképzelések. 

Gramsci azt állítja, hogy a munkásosztálynak ki kell termelnie saját értelmiségét, az ún. szerves 

értelmiséget, amely kezébe veszi saját osztálya sorsának alakítását: megszervezi saját moz-

galmát, szembefordul az uralkodó társadalmi renddel, felforgatja azt, és ő maga válik uralkodó 

osztállyá. A kritikai pedagógiai iskola egyik legjelentősebb kortárs alakja bell hooks7 afroame-

rikai feminista gondolkodó, író, pedagógus. Bell hooks pedagógiaelmélete (és gyakorlata)8  

a Freire és Gramsci által lefektetett alapokon nyugszik: a tanítás és a tanulás célja a hege-

mónia9 felforgatása, a kritikai gondolkodás képességének elsajátításával és az ezen alapuló 

ellenállás cselekedeteivel. Freiréhez hasonlóan hooks meghatározó jelentőséget tulajdonít  

a pedagógiai folyamatban a diákok által megtapasztalt valóságnak: csak az erre adott kritikai 

reflexióból indulhat ki a felszabadító, felforgató hatású tanulás. Ezért a kritikai pedagógia gya-

korlatának mindig az aktuális etnikai, nemi és osztályviszonyokból kell kiindulnia, bármi legyen 

is a tanulás konkrét tárgya (bell hooks alapvetően irodalmat tanít az Egyesült Államokban),  

és a diákok maximális, aktív részvételét igényli. A pedagógus és a diákok (hallgatók, résztve-

vők) közti egyenlő, partneri viszony Freirénél is meghatározó jelentőségű, bell hooks azonban 

elsősorban az aktív részvételre helyezi a hangsúlyt. Abból indul ki, hogy a tanulás folyamata 

6 Jelentése: önállóság, függetlenség – a szerkesztő megjegyzése
7 bell hooks Gloria Jean Watkins amerikai feminista író álneve.
8 bell hooks tanulmányát lásd az 5. fejezetben. – a szerkesztő megjegyzése
9 A hegemónia a kulturális, politikai és társadalmi fölény által történő uralkodást jelenti. – a szerkesztő megjegyzése

nem elválasztható annak tartalmától: „ha a tanítással a szabadság a célunk, akkor meg kell 

kérdőjeleznünk és meg kell változtatnunk a pedagógiai folyamatról alkotott hagyományos 

elképzeléseinket” (hooks, 1994, p. 144). Bell hooks olyan pedagógiai gyakorlat mellett érvel, 

amely a diákok „hangjára” épít, vagyis saját véleményük és nézeteik kialakításán és ezek kifeje-

zésén, illetve egymás közötti ütköztetésén nyugszik. Ehhez elengedhetetlen, hogy a résztvevők 

tiszteljék egymást, és tiszteletben tartsák egymás véleményét. Többek közt ezt is megtanulják  

a folyamat során, az azonban nem cél, hogy ez a folyamat kellemes legyen. Nem könnyű fela-

dat a szembesülés a kiváltságainkkal vagy azzal, amitől meg vagyunk fosztva, és a cél nem is 

az, hogy ez könnyű legyen, hanem az, hogy a szembesülésen keresztül a résztvevők elképzel-

hessenek egy másmilyen valóságot, egy olyan világot, ahol másféle életek élhetők. Bell hooks 

szerint az a tanulás egyik legfontosabb célja

[hogy] kiláthassunk az „elfogadható” skatulyájából, hogy gondolkodni tudjunk, és újra-

gondolni, hogy új jövőképeket alkothassunk, ezért én azt a pedagógiát tartom nagyra, 

amely lehetőséget teremt a határok átlépésére. Ezek a határátlépések teszik a tanítást  

a szabadság gyakorlatává (hooks, 1994, p. 12).10

Ez összhangban van azzal a kibillentő hatással, amiről Gramsci is beszél: az elnyomott 

emberek felszabadulásának záloga, hogy időről időre – akár csak egy-egy óra erejéig – meg 

tudják tapasztalni azt, hogy milyen lehetne felszabadultan élni. És a tanulás képes ilyen  

tapasztalattá válni. A tanulás: az intellektusunk használata, erkölcsi kérdések megvitatása, tár-

sadalmi-politikai összefüggések megértése magasztos dolog. Ennek során a résztvevők olyan 

élethelyzetet vagy akár életminőséget élhetnek meg, amivel sokan korábban egyáltalán nem 

találkoztak, és ez felemelő élmény számukra. Ezáltal tágul a mozgásterük, vagy legalábbis  

a maguk számára elképzelhető élet és világ képe. De talán ennél is fontosabb, hogy sokan épp 

ezáltal tudják felismerni az elnyomás belsővé vált megnyilvánulásait, és hosszú távon így fogják 

tudni levetkőzni ezeket, ami a felszabadulás elengedhetetlen lépése.

Ezzel pedig szorosan összefügg, hogy bell hooks elődeinél nagyobb hangsúlyt fektet  

a diákok önismereti felismeréseire. Míg Freirénél és Gramscinál a hangsúly a rendszerek meg-

értésén van, bell hooks számára ugyanilyen fontos az is, hogy a pedagógiai folyamat során  

a tanulók megtalálják a saját hangjukat, azt a hangot, ami csak az övék, mert saját szemé-

lyes élményeiken, családi, történelmi, kulturális, vallási stb. tapasztalataikon nyugszik. Először  

ezzel az egyedi hanggal kell a diákoknak tisztába jönniük, ezt a hangot és ennek eredetét kell 

megérteniük ahhoz, hogy kritikai módon elemezhessék az ezt megalapozó, rendszerszintű 

viszonyokat.

Bell hooks fontos hozzájárulása a kritikai pedagógia elméletéhez Freire feminista olva-

sata, ezért ezt érdemes hosszabban idézni:

Nem volt egyetlen pillanat, amikor Freirét olvasva ne maradtam volna tudatában szex-

ista nyelvhasználatának és az általa (és más, harmadik világbeli politikai vezetők, kritikai 

10 Ezzel Freire azonos című munkájára utal, lásd Freire (1976).
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gondolkodók, mint például Fanon11 vagy Memmi12 által) alkotott férficentrikus szabad-

ságeszménynek – amelyben a felszabadulás és a patriarchális férfitapasztalat olyan 

szorosan összekapcsolódnak, mintha a kettő egy és ugyanaz volna. … Viszont nem sza-

bad, hogy ennek a vakfoltnak a felismerése és kritikája meggátoljon bárkit is (különösen  

a feministákat) abban, hogy ezekből a meglátásokból tanuljanak (hooks, 2002, p. 147).

Ezeken túl bell hooks értelmiségi szerepfelfogása is sok ponton kapcsolódik a Freire-  

és Gramsci-féle hagyományhoz, de el is tér ezektől, illetve túl is mutat rajtuk. Szorosan kap-

csolódva Gramsci „szerves értelmiség” ideáljához, bell hooks amellett érvel, hogy szemben  

a hagyományos értelmiségivel, aki a történelem folyamán osztálypozíciója megőrzése érde-

kében oly sokszor elárulta a forradalmi gondolatot, a radikális fekete értelmiségnek hűnek kell 

maradnia a „küzdelem etikájához”. Értelmiségiként ez az etika kell hogy vezérelje viszonyukat 

azokhoz, akiknek nem adatott meg a hozzáférés a kiváltság tereiben keletkező tudásokhoz. 

Ebből következik, hogy az értelmiségi szerep eredendően magában kell hogy foglalja a tudás 

megosztásának felelősségét, vagyis a kritikai pedagógia gyakorlatát. A kritikus értelmiség csak 

akkor kérdőjelezheti meg a fennálló rendet, ha kétségbe vonja, és szükség esetén megváltoz-

tatja azt, ahogy a tudásmegosztás zajlik, hogy saját gyakorlatával semmiképp se erősítse meg 

az uralkodó osztályok normáit.

Bell hooks ehhez a kritikai pedagógusi felelősséghez azt is hozzáveszi, ahogy az osztály-

termen kívül megosztja tudását: „az írásaimmal kapcsolatos döntésem – hogy nem a hagyo-

mányos tudományos műfajokban publikálok – politikai döntés, amit az a törekvés motivál, hogy  

az olvasók lehető legszélesebb körét elérjem, földrajzi és társadalmi értelemben egyaránt” 

(hooks, 1994, p. 71).

Bell hooks ez utóbbi gondolataiban összeérnek a kritikai pedagógia és a kritikai szocioló-

gia alapelvei: a szociológia tudománya a marxi értelemben vett elkötelezett tudomány. Vagyis  

a tudásnak, amit előállít, definíció szerint rendszerkritikusnak kell lennie, tehát az elnyomó 

struktúrák leleplezését és lebontását kell szolgálnia. Ettől pedig elválaszthatatlan a tanítás gya-

korlata – a kritikai társadalomtudományos munkának része kell legyen a rendszerkritikus tudás 

megosztása, méghozzá elsősorban az elnyomott csoportok tagjai körében – mind az osztály-

teremben, mind a publikációkban és nyilvános megszólalásokban. Csak így érhetjük el, hogy  

a szociológia mint tudomány és a szociológus mint értelmiségi az előjogok újratermelője  

helyett azok lebontásának legyenek aktív szereplői.

A kritikai pedagógia mint módszer

A kritikai pedagógia tehát nem valamelyik gyakorlati módszertan, hanem egy nézetrend-

szer, amely eszmei és elméleti támpontokat ad ahhoz, hogyan lehet a pedagógia a felforgató 

 

11 Frantz Fanon (1925-1961) Martinique-ről szárazó pszichiáter és politikai filozófus. Pánafrikanista és marxista művei  

a gyarmatosítás pszichológiai és kulturális hatásaival foglalkoztak. – a szerkesztő megjegyzése
12 Albert Memmi (1920-2020) francia-tunéziai író, aki többek között a gyarmatosítók és gyarmatosítottak viszonyáról írt. –  

a szerkesztő megjegyzése

társadalmi-politikai gondolkodás és cselekvés eszköze, illetve terepe. Noha a kritikai pedagó-

gia elmélete nem irányoz elő egy meghatározott módszertani eszköztárat, amelyet az iskola 

követőinek használniuk kellene, elméleti sarokpontjai alapján azonosítható az a módszertani 

apparátus, amely sikerrel alkalmazható a kritikai pedagógia céljainak megvalósításában.

Összhangban Gramsci „minden ember eredendően művelt” alapvetésével, a kritikai pe-

dagógia feltétel nélkül megbízik a résztvevők képességeiben. A pedagógus abból indul ki, hogy 

tanulóik képesek a rendszerkritikus gondolatok megértésére és ezek gyakorlati alkalmazására. 

Ezért a pedagógus feladata nem az, hogy a résztvevőket fegyelmezze, vagy bármit előírjon szá-

mukra, hanem az, hogy abban támogassa őket, hogy a maguk módján, saját műveltségükön 

keresztül juthassanak el az őket körülvevő világ rendszerszintű megértéséhez és kritikájához. 

A pedagógus ezen a folyamaton kíséri végig őket, ezt a folyamatot támogatja. Ebben Gramsci 

és bell hooks értelmiségiszerep-felfogása is visszaköszön: a kritikai pedagógia programjába  

tökéletesen illeszkedik a Gramsci által leírt szerves értelmiség megszületésének elősegítése, 

de emellett azzal kapcsolatban is útmutatással szolgál, hogy a hagyományos értelmiségi ré-

tegnek mint a létező társadalmi hierarchia kiváltságos képződményének, milyen progresszív 

szerepe lehet ebben a folyamatban.

A marxi örökség másik megnyilvánulása a kritikai pedagógia módszertanában az elköte-

lezettség. Itt nincs szó tudományos objektivitásról – nincs szó arról, hogy a tudomány bármi-

lyen módon semleges lehetne vagy akarna lenni. Ez egy vállaltan elkötelezett, előíró, baloldali 

értékrenden alapuló program. Ezért felvállalja azt a célt, hogy a munkásosztály, az elnyomott 

csoportok a politikai közösség aktív alakítóivá váljanak. Ennek egyik gyakorlati következménye, 

hogy ez a pedagógiai iskola többnyire nem formális módszereket használ, mert ezek alkal-

mazásával tud leginkább kialakulni az a partneri, kísérő viszony, ami megfelel a fenti elméleti 

alapvetéseknek.

Ugyan Freire és Gramsci egyértelműen az elnyomott csoportokat azonosítja a kritikai pe-

dagógia elsődleges alanyaként, bell hooksnál már láthattuk, hogy a kortárs kritikai pedagógiai 

programokban gyakran részt vesznek hatalmi pozícióban lévők is. Ilyen esetben a kritikai peda-

gógiának az is célja lesz, hogy ezek a szereplők szembesüljenek előjogaikkal, és támpontokat 

kapjanak ahhoz, hogyan használhatják ezeket az előjogokat az elnyomás leépítésére.

Mint „ellenhegemón” program, a kritikai pedagógia leszámol a tudományos tudás min-

denek fölött álló tiszteletével. Nem állít fel hierarchiát a különböző típusú vagy forrású tudások 

között, mindenfajta tudást egyformán elismer. Mindez ellentmond a hagyományos pedagógiá-

ban gyakran tapasztalható hierarchikus tanár-diák viszony felfogásnak, ami abból indul ki, hogy  

a pedagógus egyirányú módon átadja a tudását a diáknak, aki nem ért az adott kérdéshez.  

A kritikai pedagógiai programokban nincs éles határvonal pedagógus és tanuló között. Részt-

vevői vannak a folyamatnak, amelyből mindenki tanul, és a résztvevők közti viszony nem hie-

rarchikus. Mivel az a kiinduló feltételezés, hogy mindenki eredendően művelt, és a társadalmi 

struktúrákkal kapcsolatos személyes tapasztalataink szorosan a tárgyhoz tartoznak, bármi  

legyen is a tárgy, a tanulási folyamat mindig a résztvevők beszélgetésére és vitájára épül. Ezért  

a kritikai pedagógia előnyben részesíti a csoportos munkát. És nemcsak egymástól tanul- 
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hatnak sokat a résztvevők, hanem a pedagógus (tanár, facilitátor) is tanul tőlük, hiszen a részt-

vevők tudása sem kevésbé értékes az övénél, csak más a forrása (nem a formális oktatási és 

tudományos rendszer).

Ebből következő módszertani sajátosság, hogy a kritikai pedagógiai programok nemcsak 

az intellektust hozzák mozgásba, hanem az érzékszerveket is. Ez annak elismerésére épít, hogy 

a szellemi tevékenység, az intellektus dominanciája a mélyen rejlő társadalmi hierarchiák leké-

peződése, és mint ilyen, az elnyomás fenntartója. Ez a hegemónia úgy törhető meg, ha a peda-

gógia ugyanolyan elismert, legitim eszközének tekintjük például a vizuális, drámapedagógiai 

vagy kétkezi gyakorlatokat, mint az írást és olvasást.

Mindezek tükrében a kritikai pedagógiai programok nemcsak hagyományos iskolai ke-

retek között valósíthatók meg, hanem bármilyen körülmények között – civil szervezetekben, 

munkahelyen, a szociális osztály váróterében, alulról szerveződő csoportokban, vagy akár egy 

tüntetésen. Ezért ezek a programok megfelelnek a tanulás hagyományos, a kiváltságokat újra-

termelő csatornáitól elzárt mozgalmak és közösségek pedagógiai szükségleteinek. Az iskolák 

mellett Gramsci a tömegpártokat tartotta a felszabadító, kritikai tudás megszerzése legfőbb 

terepének, bell hooks pedig a különböző közösségeket – például a feminista önismereti cso-

portokat vagy a szomszédsági közösségeket.

Végül, mivel a kritikai pedagógia elméleti alapvetései megkövetelik a folyamat szerep-

lőinek aktív részvételét, a gyakorlatban elengedhetetlen a pedagógiai folyamat demokratikus 

kereteinek megteremtése. A hagyományos közoktatási rendszerek (például a magyar) pasz-

szív szerepre tanítják a benne részt vevőket, tanárokat és diákokat egyaránt, és ez különösen 

hátrányos azok számára, akik az elnyomást a saját bőrükön tapasztalják, mert ennek belsővé 

tételével komolyan sérülhet önképük, ami még jobban visszafogja aktivitásukat. Nagyon tuda-

tos munkát igényel a pedagógus részéről, hogy olyan befogadó, demokratikus kereteket te-

remtsen, amelyben minden résztvevő biztonságban érzi magát, és kellő támogatást kap ahhoz, 

hogy aktív résztvevője lehessen a tanulási folyamatnak.

Kritikai pedagógia Magyarországon13

A kritikai pedagógia magyarországi gyakorlatainak részletes bemutatása sajnos túlmutat 

e fejezet a keretein. Itt csak arra van lehetőségem, hogy megmutassam, Magyarországon is 

nagyon régi hagyománya van a kritikai pedagógiai eszmeiség gyakorlati alkalmazásának, még 

ha az itt bemutatott példák többsége a maga korában nem is a kritikai pedagógia címkét viselte.

A kritikus pedagógiai gondolkodás egyik forrása a 20. század kezdetén a magyarországi 

Társadalomtudományi Társaság, illetve a XX. század folyóirat, amelynek szerzői és szervezői  

az általános politikai állapotok megváltoztatásán túl kiemelten foglalkoztak az oktatás-nevelés 

kérdésével. Ennek volt egyik folyománya a bögötei anarchista iskola 1905-ös megalapítása 

és működése. A gróf Batthyány Ervin által megalapított „szociális iskola” célja az volt, hogy  

a paraszti származású diákokat felkészítsék az önálló gondolkodásra és az önálló minden-

13 Köszönettel tartozom Gellériné Lázár Mártának az ehhez az alfejezethez tett fontos kiegészítő javaslataiért.

napi életre. A diákok – akik számára az iskola ruházatot, tanszereket és ennivalót is biztosított – 

napközben kétkezi mesterségeket tanultak (famegmunkálás, kertészet, fazekasság), esténként  

pedig különböző képzéseken vehettek részt.

Az 1907-es pécsi Szabadtanítási Konferencia is fontos fórum volt a baloldali gondolkodók 

számára, hogy megvitassák és megfogalmazzák pedagógiai nézeteiket. Feltétlenül említést  

érdemel még Szabó Ervin könyvtármozgalma és a Galilei Kör folyamatos, önkéntesekkel vég-

zett oktató-nevelő munkája is.

A két háború között teljességében kibontakozó magyar reformpedagógia is fontos ál-

lomás a kritikai pedagógia magyarországi történetében, olyan személyiségekkel, mint Nagy 

László, a magyar gyermektanulmányi mozgalom úttörője; az Új Iskola-mozgalom valamint  

Domokos Lászlóné, aki először vitte át a gyakorlatba a reformpedagógia eszméit 1915-től 1949-

ig működő iskolájában.

Kassák Munka című, nyíltan társadalomkritikus avantgárd folyóiratához kapcsolódóan 

alakult meg 1929-ben a Munka-kör14. Ez a diákokból és fiatal munkásokból álló társaság valódi 

közösségként működött: nemcsak a munkásművelődés egyik legfontosabb korabeli műhelye 

volt, hanem a szervezett együttléteken, a szórakozás, a pihenés és a művelődés egységbe  

olvasztásán keresztül új, a hagyományostól eltérő életformát is kínált a résztvevőknek.

A második világháború után a legjelentősebb kritikai pedagógiai kezdeményezés a népi 

kollégiumok-mozgalom volt Magyarországon, ami gyorsan országos méretűvé nőtte ki magát. 

A Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ)15 arra szerveződött, hogy „diákotthonokat 

és kollégiumokat szervezzen a középiskolák és főiskolák mellett, amelyben a szegényparasz-

toknak és munkásoknak a fiai (bár nők is tanultak ezekben a kollégiumokban) – tömegesen 

– anyagi gondoktól mentesen, demokratikus szellemben nevelődhetnek népünk értelmiségé-

vé.”16 Eredményei alapján a magyar népi kollégiumi mozgalmat a 20. század egyik legsikere-

sebb magyarországi pedagógiai és szociálpolitikai kísérletének is tekinthetjük (Laurenszky, 

2005).

Kevésbé ismert, de hasonlóan „rendszerziláló alternatív művelődési formaként” (Kama-

rás, 2003), szerveződött a ’70-es évektől a rendszerváltás utáni évtized végéig működő országos 

olvasótábor mozgalom. A táborok célja kezdettől a „tudás- és értékrendépítés, az érdeklődés 

felkeltése” volt „önismeret-fejlesztéssel párosítva”. Freire, Gramsci és bell hooks értelmiségiké-

pének megfelelően, a táborok szervezői szerint „az értelmiségi lét felelősségébe beletartozik 

e szólítás [ti. a fiatalság megszólítása] szükségességének felismerése a katedrán, a könyvtári 

polcok között, az élet számos területén, például az olvasótáborokban” (Kocsis, 2007).

Ebben a sorban a legfiatalabb magyarországi kritikai pedagógiai kísérletnek a Közélet 

Iskolája tekinthető, ahol elnyomott társadalmi csoportok és a velük dolgozó szervezetek tagjai 

tanulhatnak az elnyomás rendszerszintű okairól és az érdekérvényesítés eszközeiről. Az iskola 

14 Erről részletesebben lásd: 10. fejezet – a szerkesztő megjegyzése
15 Erről részletesebben lásd: 11. fejezet – a szerkesztő megjegyzése
16 Forradalmárok vagy kommunista janicsárok: 60 éve indult a Nékosz-mozgalom (2006). Múlt-kor. 

Elérhető: www.mult-kor.hu/cikk.php?id=14235
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egyrészt ingyenes elméleti és gyakorlati képzéseket és nyilvános közéleti témájú programokat 

(például filmklubokat, beszélgetéseket) szervez, amelyeknek fő célja, hogy minél szélesebb ré-

tegekhez eljuthasson a rendszerkritikus tudás, és a magyar társadalom elnyomott csoportjai-

ban minél többen legyenek jól tájékozottak az aktuális politikai kérdésekről, és így minél többen 

tudjanak teljes jogú állampolgárokként, aktívan részt venni a közéletben.

Felismerve, hogy egy valóban kritikai pedagógiai program nemcsak a tudás megosztását, 

hanem annak létrehozását is demokratizálni törekszik, a Közélet Iskolája mozgalmi kutatóköz-

pontként is működik. Közösségi alapú és részvételi módszerekkel végeznek olyan kutatásokat, 

amelyek a rendszerszintű társadalmi változásért küzdő szervezetek munkáját segítik. Emellett az 

iskola a saját képzései során a résztvevők és a szélesebb nyilvánosság számára tankönyveket, 

szöveggyűjteményeket és egyéb kiadványokat készít a társadalmi mozgalmakról, az aktivizmus-

ról és haladó politikai elméletekről, illetve tananyagként magyarra fordít rendszerkritikus, em-

ancipatorikus (felszabadító) tudományos, politikai, illetve szakpolitikai munkákat. Az iskola által 

megjelentetett kiadványok szerkesztésekor elsődleges szempont, hogy azok, iskolázottságtól 

függetlenül, mindenki számára könnyen érthetők legyenek, hiszen a szervezet minden tevékeny-

ségében – szellemiségében és módszertanában is – a kritikai pedagógiai hagyomány követője.
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Bevezetés

Olyan korszakban élünk, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a hagyományos nyugati is-

meretelméletet1 és politikaelméletet. Ezek a kihívások, amelyeket a posztmodern elméletek2  

és a posztkoloniális kritika3 nyelvezete fogalmaz meg, a világrend gazdasági és politikai struk-

túrájának villámgyors átalakulását tükrözik: a nemzetközi tőke hatását, az erőforrások, a mun-

kaerő és a piacok egyre átfogóbb integrációját, valamint a média és a fogyasztói közvélemény 

átjárhatóságát. Ez a kölcsönösen összefüggő világrend az elnyomott csoportok kizsákmá-

nyolásán alapszik; ugyanez a rendszer azonban olyan ellentétes kulturális formákat is előhív, 

amelyek hangot adnak az alárendelt csoportoknak is. A színesbőrű emberek, a nők és más  

elnyomott csoportok megkérdőjelezik a férfi középosztály uralmát, kitartanak a saját ismereteik 

érvényessége mellett, és számos politikai és társadalmi küzdelemben társadalmi igazságos-

ságot és egyenlőséget követelnek. Az értelmiségi közegben ez az átalakuló világrend össze-

roppantja a nyugati metanarratívát,4 és kialakítja a posztmodern és kulturális identitáselmélet5 

 különböző álláspontjait. A feminista elmélet jelenti a legnagyobb kihívást a hagyományos nyu-

gati ismeretrendszerre, amire egyre nagyobb hatással vannak a posztmodern és kulturális 

identitáselméletek. A feminista elmélet – más kortárs megközelítésekhez hasonlóan – kitart  

a különbözőség mellett, megkérdőjelezi az általános igazságállításokat, és célja a társadalom 

átalakítása egy változó és bizonytalan üzeneteket hordozó világban.

Az oktatásban ezek a hatalmas változások két szinten is megfigyelhetőek: egyrészt  

a gyakorlatban, ahol a korábban kizárt és elhallgattatott csoportok megkérdőjelezik a tanulás 

és a tudás meghatározásának uralkodó megközelítéseit; másrészt az elmélet szintjén, mert 

megkérdőjelezik az általános igazságokra vonatkozó modern állításokat (pl. Giroux, 1991; 

Cherryholmes, 1988; Giroux & Simon, 1989; Britzman, 1992). Az elfogadott igazságok meg-

kérdőjelezése nemcsak a fennálló rendet védelmező intézményekkel és elméletekkel szem-

ben, hanem az 1960-as és 1970-es években teret nyert kritikai vagy felszabadító pedagógi-

ákkal szemben is felmerült. Az oktatás feminista kritikusai – csakúgy, mint azok az elméleti 

szakemberek, akikre hatással vannak a posztmodern elméletek és a különbözőség elméletei 

szeretnék megtartani a társadalmi igazságosság és átalakulás vízióját, ami a felszabadításra 

1 Idegen szóval: episztemológia. A filozófia egyik ága és tudománya, amely a megismerés feltételeivel, határaival foglalkozik.  

– a szerkesztő megjegyzése
2 A posztmodern szó szerint azt jelenti, hogy a modern(izmus) utáni korszak. A posztmodern időszakának a 20. század 

utolsó negyedét szokták tekinteni. A posztmodern elméletek jellemzője, hogy megkérdőjelezik és lebontják a történelem 

töretlen és egyirányú fejlődését, az ún. nagy narratívákat és ehelyett a világ töredezettségét, ellentmondásosságát, sokféle-

ségét és a szubjektív szempontokat hangsúlyozzák. – a szerkesztő megjegyzése
3 Posztkolonializmus: a gyarmatosításnak a gyarmatosítókra és a gyarmatosítottakra gyakorolt hatásaival foglalkozó tudomá-
nyos irányzat. – a szerkesztő megjegyzése
4 A metanarratíva a narratívák átfogó narratíváját jelenti, vagyis egy mindennek irányt adó történeti gondolatot, amely felé 

egy társadalom törekszik. A metanarratíva arra szolgál, hogy bizonyos eseményeket, történéseket igazoljon és legitimáljon. 

A „nyugati” és a „fejlődő” világ ellentéte, a marxizmus vagy az evolúció is tekinthetőek metanarratívának. A posztmodern 

gondolkodók megkérdőjelezték ezeknek a metanarratíváknak a létezését és létjogosultságát. – a szerkesztő megjegyzése
5 A kulturális identitás azt jelenti, hogy valaki egy kulturális csoporthoz tartozónak érzi magát, ez önképének szerves 

részét alkotja és fontos szerepet játszik abban, ahogyan a világot látja, ahogyan viselkedik és ahogyan másokkal kapcso-

latot alakít ki. – a szerkesztő megjegyzése

törekvő pedagógiák alapja. Ugyanakkor úgy vélik, hogy a felszabadító pedagógiák egyetemes 

igazságra vonatkozó állításai és ezen pedagógiáknak az elnyomás kollektív tapasztalatára  

vonatkozó feltételezései nem megfelelő módon foglalkoznak a tantermek zavaros és gyakran 

feszültségekkel teli valóságával. A klasszikus felszabadító pedagógiák hibáival a feminista  

tanárok mindig is tisztában voltak, mint ahogyan azzal is, hogy a szexizmus6 és a patriarchális 

szerkezetek7 szüntelen nyomása, valamint a faj, a szexuális preferencia, a fizikai képességek  

és a kor ereje elválasztja a tanárokat a diákoktól, a diákokat pedig egymástól.

Paulo Freire vitathatatlanul a kritikai vagy felszabadító oktatás legnagyobb hatású elmé-

letalkotója. Elméletei világszerte nagy hatással voltak az oktatási programokra. Az Egyesült 

Államokban elméletei a kritikai pedagógia nevű irányzat elveiben is megjelennek. Elméleti 

munkái, különösen Az elnyomottak pedagógiája8 (Pedagogia do Oprimido)9, a felszabadító 

vagy kritikai pedagógia számos olyan klasszikus gondolatát tartalmazza, amely egyetemes 

igazságokat fogalmaz meg. Az Egyesült Államokban kialakult feminista pedagógia annak  

a példája, amikor a gyakorlatban alkalmazott kritikai pedagógiát történeti kontextusba ágyaz-

zák. Az oktatás feminista elméletei sokban hasonlítanak Freire pedagógiájára és a feminista 

tanárok gyakran hivatkoznak Freirére, akinek az oktatáselmélete a leginkább összevethető  

a feminista pedagógia megközelítésével és céljaival (lásd Culley & Portuges, 1985a).10 Az álta-

lános értelemben vett feminista pedagógia és Freire pedagógiája egyaránt a társadalmi átala-

kulás vízióján alapszik, amely mögött mindkét elméletben az elnyomás, a tudatosság és a tör-

ténelmi változás áll. Mindkét pedagógia állítja, hogy az elnyomás jelen van az emberek anyagi 

körülményeiben és az öntudatuk részeként. Mindkét elmélet azt vallja, hogy a tudat több, mint 

az uralkodó diskurzusok11 összessége, és magában hordozza a kritika lehetőségét – ez az, 

amit Gramsci12 „jó érzékként” azonosít.13 Mindkét elmélet szerint az emberek a történelem 

alanyai és alakítói és mindkettő erősen elköteleződik az igazság és egy jobb világ, vagyis 

  

6 A szexizmus azt jelenti, hogy valaki az egyik nemet (a férfit) magasabb rendűnek képzeli, mint a másikat (a nőt). –  

a szerkesztő megjegyzése
7 A patriarchátus az a társadalmi szerkezet, amely a férfiak uralmára épül. – a szerkesztő megjegyzése
8
 A könyv teljes egészében sosem jelent meg magyarul, de szemelvényeket lehet belőle olvasni itt: Freire, P. (2011).  

Az elnyomottak pedagógiája. In Bajusz K. & Németh B. (Szerk.), Felnőttoktatási felfogások a 20. században (pp. 112-117). 

Publikon Kiadó és Freire, P. (2000). Az elnyomottak pedagógiája. In Kozma T. & Tomasz G. (Szerk.), Szociálpedagógia szö-

veggyűjtemény (pp. 397-416). Osiris Kiadó, Educatio Kiadó. – a szerkesztő megjegyzése
9 A könyvet Paulo Freire 1968-ban írta, de Brazíliában csak 1974-ben jelent meg. Először angolul jelent meg 1970-ben Pe-

dagogy of the Oppressed címmel. – a szerkesztő megjegyzése
10 A Freire-féle és a feminista pedagógia összehasonlításáról lásd még Maher (1985, 1987).
11 A diskurzus egyfajta intézményesült gondolkodásmód, amely megszabja, hogy mit és hogyan lehet mondani egy adott 

témáról. A diskurzusok fontos szerepet játszanak a hatalom újratermelésében és lebontásában is, hiszen nemcsak áthatják, 

de sokszor meg is határozzák azt, ahogyan a világról gondolkodunk és ahogyan a világot leírjuk. – a szerkesztő megjegyzése
12 Antonio Gramsci (1891-1937) olasz marxista filozófus, nyelvész és újságíró. – a szerkesztő megjegyzése
13 Gramsci központi fogalma a hegemónia, amely magában foglalja az uralkodó elit politikai és kulturális hatalmát.  

A hegemóniát erőszak nélkül, konszenzussal is fenn lehet tartani, amelynek egyik eszköze a „józan ész”, vagyis azoknak az 

elképzeléseknek az összessége, amit mindenki elfogad mint „normális”, „értelmes”, „magától értetődő” magyarázatot. A „jó 

érzék” is a „józan ész” része, de tartalmazza a kritika nyomait a fennálló renddel szemben és ezért a rendszer megváltozta-

tásának alapja lehet. – a szerkesztő megjegyzése
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irányra általánosságban a felszabadító pedagógiák számára. Azt állítom, hogy ha megvizsgál-

juk, milyen konfliktusok és problémák alakulnak ki akkor, amikor a feminista tanárok a gyakor-

latba kívánják ültetni a feminista pedagógiát, akkor azzal gazdagabbá tehetjük és megújíthat-

juk Freire felszabadításra és társadalmi haladásra vonatkozó céljait. Ez az új pedagógia nem 

veti el az igazságosságot, az elnyomás eltörlését és a felszabadítást, de sokkal pontosabban 

helyezi el azokat a történelmileg meghatározott harcok kontextusában, illetve felszólít arra, 

hogy a tanárok, az elméleti szakemberek és a diákok is megfogalmazzák érdekeiket és iden-

titásukat. Ez a megközelítés megkérdőjelezi azt a feltételezést, hogy az elnyomott ne lehetne 

elnyomó, valamint azt is, hogy az elnyomás ugyanolyan közös tapasztalat volna. Kérdéseket 

vet fel továbbá arról, hogy a közös tapasztalat lehet-e a tudás forrása, hogy milyen pedagógiai 

tekintélye van a tanárnak és, hogy milyen a politikai és a pedagógiai harc természete.

Paulo Freire pedagógiája

Freire pedagógiája a neokolonializmus15 és az imperializmus16 sajátos történelmi és 

politikai körülményei között született meg. Közismert tény, hogy Freire módszereinek alapját  

a brazil, majd később a chilei és Bissau-guineai földművesekkel végzett munkája adta.17 Freire 

gondolatait éppen ezért a harmadik világ politikai és gazdasági helyzetének keretei között kell 

értelmezni. Freire kezdeti munkáiban az elnyomást osztályszinten fogalmazta meg, az okta-

tást pedig a földművesek és a munkások forradalmi harcainak keretei között vizsgálta. Freire 

gondolkodására és pedagógiájára hasonlóan nagy hatással volt a radikális keresztény gondo-

latvilág és a felszabadítás teológiájának18 forradalmi szerepe Latin-Amerikában. Más latin-ame-

rikai radikális keresztényekhez hasonlóan Freire esetében is a szélsőséges szegénység és  

a szenvedés testközelből történő megismerése ingatta meg a hitét, amely az evangéliumokban 

összefoglalt jézusi erkölcsi tanításokon alapult. Freire pedagógiájának alapja tehát az az erköl-

csi parancs, hogy ki kell állni az elnyomottak mellett. Ennek forrása részben keresztény hite, 

részben a szenvedés első kézből való ismerete és tapasztalata abban a társadalomban, amely-

ben felnőtt és amelyben mindennapjait élte. Freire többször is megjegyezte, hogy pedagógiai 

módszerét nem lehet egyszerűen átültetni más környezetbe, hiszen minden egyes történelmi 

terület számára annak megfelelő pedagógiát kell kifejleszteni (Freire & Shor, 1987). Újabb mun-

káiban a szexizmust és a rasszizmust is olyan elnyomó rendszerként nevezte meg, amelyet 

ugyanolyan komolyan kell venni, mint az osztályelnyomást. Freire olvasásakor azonban gyakran 

sem azt a sajátos környezetet nem veszik figyelembe, amelyben életművét elkészítette, sem 

pedig a szerző által is megfogalmazott fenntartásokat. Az író mai napig legolvasottabb műve  

15 A neokolonializmus (újgyarmatosítás) a gyarmatosítás továbbélésének megnyilvánulása a gyarmati rendszer felbomlása 

és a gyarmatok többségének függetlenné válása után. – a szerkesztő megjegyzése
16 Az imperializmus azt jelenti, hogy egy erős ország birodalmat akar kialakítani más országok gazdasági kizsákmányolásá-

val és politikai alávetésével. – a szerkesztő megjegyzése
17 Freire kódolási módszerét és ún. generatív (vagyis további kérdésekhez vezető – a szerkesztő megjegyzése) témáit  

az utóbbi időben [az 1990-es években] gyakran tárgyalták. A konkrét módszerek megismeréséhez lásd Freire (1973).
18 A felszabadítás teológiája egy latin-amerikai gyökerű, keresztény teológiai és társadalmi-politikai mozgalom, amely Jézus 

tanítását az elnyomás alól való felszabadulás szempontjai szerint értelmezi. – a szerkesztő megjegyzése
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a felszabadítás lehetőségének jövőképe mellett. Ezek az elméletek nagy hatással vannak 

tanárokra és diákokra egyaránt, függetlenül az oktatás környezetétől és attól, hogy az mennyire 

formális körülmények között történik.

A gyakorlatban azonban nem olyan egyszerű megérteni vagy megvalósítani a felsza-

badítás – vagyis az elnyomás elleni harc – céljait. Az idealizált módon megfogalmazott és 

egyetemesnek tekintett célok nem veszik figyelembe az egyes emberek életkörülményeinek 

sajátosságait; nem elemzik közvetlenül az egymással szemben álló elnyomott csoportok el-

lentmondásait, vagy azt, hogy előfordulhat, hogy valaki például az élete egyik területén elnyo-

mást tapasztal, míg egy másikon előjogokat élvez, vagy éppen ő maga az elnyomó. A feminista 

és Freirét követő tanárok számos módon foglalkoznak azzal, amit de Lauretis (1984, p. 178) 

úgy ír le, mint „a jelek alapjának elmozdítása”, megkérdőjelezve az elfogadott jelentéseket 

és kapcsolódásokat, amelyek „politikai vagy inkább mikropolitikai” szinteken jelennek meg; 

valamint az olyan csoportosulásokat, amelyek „önmagukban nem állítanak elő szöveget, de 

egy adott jel ’alapjának’ elmozdításával ... hatékonyan beavatkoznak az érzékelés, valamint  

az ideológia kódjaiba”. Ugyanakkor az uralkodó értékek megkérdőjelezésével és a „jelek alap-

jának elmozdításával” a feminista és a Freirét követő tanárok konfliktust okoznak önmaguk 

és diákjaik számára, akik maguk is a történelembe ágyazottak, és akiknek saját alanyisága14 

gyakran ellentmondásos és változásban van. Ezek a konfliktusok egyre nyilvánvalóbbá válnak, 

amikor a freirei és a feminista pedagógiákat a gyakorlatba is átültetik. Ha ezeket a pedagógiá-

kat úgy ültetik át a gyakorlatba, hogy nem veszik figyelembe a Lorde (1984, p. 123) által „belső 

elnyomónak” nevezett osztott tudat okozta konfliktusokat, valamint az elnyomást megnevező 

és ellene együttesen küzdeni készülő csoportok – tanárok és diákok, változásért harcoló  

politikai csoportok – közötti konfliktusokat, akkor az haragot és frusztrációt szülhet, miközben 

akár vissza is térhetnek egy biztonságosabb és hagyományosabb megközelítéshez. Számos 

forrás foglalkozik azokkal a feszültségekkel, amik akkor keletkeznek, amikor a felszabadító  

pedagógiákat a gyakorlatba ültetjük, ami azt jelenti, hogy újra kell értékelnünk a felszabadító 

pedagógiák klasszikus szövegeit, miközben figyelembe vesszük a kritikai és a felszabadító 

pedagógiák gyakorlati megvalósítása során keletkezett problémákat is (pl. Ellsworth, 1989; 

Berlak, 1989; Britzman, 1990).

A kritikai pedagógia és a feminista elmélet hagyományait követő fehérbőrű feminis-

taként, ezek a problémák engem kifejezetten foglalkoztatnak. Az első részben Paulo Freire 

felszabadító pedagógiáját vizsgálom és elemzem, különös hangsúlyt fektetve a leghíresebb  

és legnagyobb hatású írásában, az Elnyomottak pedagógiája című könyvben megfogalmazott 

állításokra. Ezt követően megvizsgálom a feminista pedagógia fejlődését és gyakorlatát, ami 

az Egyesült Államok történelmének és politikai életének egyik sajátos pillanatában tört utat, 

majd példákat mutatok arra, hogy milyen nehézségek jelentkeznek, ha az elméletet át akarjuk 

ültetni a gyakorlatba, valamint javaslatot teszek néhány lehetséges elméleti és gyakorlati 

 

14 Az alanyiság vagy szubjektivitást a világ egyéni, személyre szabott és a személy helyzetéből eredő megítélését jelenti.  
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az Elnyomottak pedagógiája, amit elsőként angolra fordítottak le. Ebben a klasszikus szöveg-

ben Freire bemutatja pedagógiájának ismeretelméleti alapjait és kifejti a pedagógiai munkájá-

nak alapját képező elnyomás, kritikai tudatosság19 és párbeszéd fogalmait, valamint megmu-

tatja, hogy ő hogyan alkalmazta ezeket a harmadik világban, és radikális tanárok hogyan tették 

ezeket magukévá más környezetekben.

Freire a felszabadítás pedagógiáját az elnyomott és az elnyomó, valamint az emberség 

megszerzése (humanizáció) és az emberség elvesztése (dehumanizáció) közötti kettőségként 

közelíti meg. Ez az ellentétes erőket szembe állító gondolatmenet Freire saját, a brazil szegé-

nyek között végzett oktatói munkáján alapul, ahol az elnyomott és az elnyomó közötti határvonal 

tiszta és világos volt. Freire számára a felszabadítás célja az emberség visszaszerzése, amelyet 

eddig nem sikerült elérnünk, és addig nem is érhetjük el, amíg az elnyomók elnyomják az el-

nyomottakat. Nem beszélhetünk tehát felszabadításról és humanizációról, ha az elnyomó és az 

elnyomott egyszerűen csak szerepet cserél. Ha meg akarjuk valósítani a felszabadítást20, akkor 

az emberek között új kapcsolati formáknak is ki kell alakulniuk:

Az elnyomás a teljes értékű emberi lét torzítása, ami idővel azt eredményezi, hogy az elnyo-

mott küzdeni fog azok ellen, akik elvették emberi mivoltát. Annak érdekében, hogy ennek  

a küzdelemnek értelme legyen, az elnyomottaknak emberségük visszaszerzése (vagyis 

lényegében annak megteremtése) közben nem szabad az elnyomók elnyomóivá válniuk, 

hanem mindkét csoport emberségét vissza kell állítani (Freire, 1971, p. 28)

Az emberséghez vezető elnyomás elleni harc tehát egy utópisztikus vízió. Freire más mű-

vében így ír erről: „az utópia nem pusztán azt jelenti, hogy az ember célja idealisztikus vagy 

nem gyakorlatias, hanem azt, hogy résztveszünk a feljelentésben (denunciáció) és a bejelen-

tésben (annunciáció)” (Freire 1985, p. 57). Freire „denunciáció” alatt a jelenleg létező elnyomó 

rendszerek megnevezését és elemzését, „annunciáció” alatt pedig az új kapcsolati formák 

létrehozását és az elnyomás elleni közös harc eredményeként kialakuló életmódot érti. Freire 

ezzel elméleti szinten is igazolja azt, hogy a pedagógia célja a jelenleg létező elnyomási formák 

kritikája, a világ átalakítása és egy új létezési forma létrehozása (vagyis a humanizálás).

Radikális tanárok szerte a világon az Elnyomottak pedagógiájával igazolják munkásságuk 

elméleti hátterét. Nincs még egy olyan kortárs szöveg, amely ilyen ékesszólóan és szenvedé-

lyesen beszélne arról, hogy változásra van szükség és hogy ez meg is valósítható a világ és  

az írott szó megismerésével. Ha azonban az utóbbi idők feminista elméletének és pedagógiájá-

nak tükrében vizsgáljuk az Elnyomottak pedagógiája állításait, előtérbe kerülnek olyan problé-

mák, amelyek megmutatják, hogy bizonyos környezetekben milyen nehéz Freire elképzeléseit 

a gyakorlatban alkalmazni. A közelmúlt feminista elméleteinek kihívásai nem vetik el a freirei 

felszabadító pedagógia céljait, és határozottan osztják azt a nézetét, hogy az emberek a törté-

19 A kritikai tudatosság magában foglalja a világ megértését és ennek segítségével a társadalmi, politikai és gazdasági 

ellentmondások érzékelését. A kritikai tudatosság része az elnyomás elleni cselekvés szükségességének felismerése is.  

– a szerkesztő megjegyzése
20 Az eredeti szövegben: „If oppression is to be realized” vagyis „ha meg akarjuk valósítani az elnyomást”, amely minden 

bizonnyal elírás. – a szerkesztő megjegyzése

nelem alanyai (vagyis ők alakítják azt) és nem tárgyai (vagyis nemcsak velük történik). Azonban 

Freire feminista kritikai olvasata megmutatja, hogy a freirei pedagógiát (mint ahogyan a femi-

nista pedagógiát is) hogyan lehet még gazdagabbá tenni és megújítani.

Az Elnyomottak pedagógiáját feminista szemmel olvasva azonnal kitűnik a „férfi” haszná-

lata akkor is, amikor az összes emberre utal – ez a könyv írásakor, az 1960-as években általáno-

san elfogadott volt.21 Sokkal nagyobb probléma, hogy a könyv nem határozza meg pontosan, 

mit is jelent a „humanizáció” a nők és a férfiak, a feketék és a fehérek vagy más, társadalmilag 

meghatározott identitások számára. Az Elnyomottak pedagógiája alapvető felvetése az, hogy 

az elnyomás elleni küzdelem során az elnyomott az emberség felé mozdul el. Így azonban nem 

esik szó a különböző cselekvők által átélt elnyomásról és a különböző elnyomók által külön-

böző mértékben elnyomott emberek közötti küzdelmek lehetőségéről – ez az, amit Cameron  

McCarthy (1988) úgy nevez, hogy az elnyomás nincs mindig szinkronban. A könyv a humanizá-

ciót is egyetemes célként írja le és nem veszi figyelembe, hogy ezt a célt a különböző csoportok 

akár különböző módon is meghatározhatják. Amikor Freire arról ír, hogy az elnyomottaknak 

nem szabad „al-elnyomókká” válniuk, arra céloz, hogy az elnyomottaknak csak az elnyomás 

egyfajta mintája szolgál példaként arra, hogy milyen lehet az a helyzet, ami különbözik a saját-

juktól. „Férfivé akarnak válni – írja Freire –, de számukra a férfi nem lehet más, mint elnyomó. 

Ez a modelljük az emberségre” (Freire, 1971, p. 30). Nemcsak az a baj ezzel a szakasszal, hogy 

a „férfi” szóval jelöli az embereket, hanem az is, hogy azt sugallja, hogy az elnyomó modellje 

mindig az ember közvetlen elnyomóján alapszik, vagyis ebben az esetben a földművesek vagy 

a munkások főnökén. Az elnyomás és az uralom párhuzamos, egymásnak ellentmondó lehető-

ségét nem tárgyalja – például, hogy a főnöke által elnyomott ember elnyomhatja a saját felesé-

gét, vagy hogy a szexizmus által elnyomott fehér nő kizsákmányolhatja a fekete nőket. Freire az 

elvont megfogalmazásnak köszönhetően nem veszi számba az ellentmondásokat és a feszült-

ségeket, amelyeket az okoz, hogy a társadalomban egymást átfedő elnyomási formák léteznek.

Az elnyomott elvont megközelítése miatt gondot okoz az is, ahogyan Freire a tapaszta-

latot használja, mint a radikális műveltség megszerzésének – vagyis „a világ és az írott szó 

megismerésének” – egyik eszközét. Freire pedagógiájának kulcsa, hogy hisz abban, hogy min-

den ember a világ alanya és ismerője. Az emberek politikai tudása és készségei akkor fognak 

kialakulni, ha olvassák a világot, vagyis a saját tapasztalataik útján. Ez az olvasás vezet el a kol-

lektív tudáshoz és cselekvéshez. De mi történik, ha ez a tapasztalat nem egységes? Mi történik,  

ha különböző szemszögekből különböző igazságokat olvasunk ki a világ megismerése közben? 

Freire szemében az oktatás, mint a szabadság gyakorlata 

tagadja, hogy az emberek [férfiak] elvonttá, elszigeteltté, függetlenné tudnak válni vagy 

el tudnak távolodni a világtól ... A hiteles gondolkodás nem elvontan képzel el embereket 

és nem az emberek nélküli világot képzeli el, hanem az embereket a világgal való kap-

csolatukban (Freire, 1971, p. 69).

Ez a feltételezés azonban azt sugallja, hogy amikor az elnyomottak a világhoz fűződő  

21 A férfi mint hivatkozás még meglepőbb használatáért lásd de Beauvoir (1953).
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kapcsolatukban vizsgálják önmagukat, akkor összefognak a világ megváltoztatására és elin-

dulnak a saját emberségük visszaszerzése felé. Azt is sugallja, hogy a világra és az elnyomásra 

vonatkozó észlelés természete minden elnyomott számára ugyanolyan. Ebből a gondolatrend-

szerből hiányzik az, hogy az elnyomást az elnyomottak egymásnak ellentmondó módon élik 

meg. Ahogy Freire fogalmaz:

„A kiindulási pontnak mindig az „itt és most” élő embernek kell lennie, ami magában 

foglalja az embereknek azt a helyzetét, amibe alámerülnek, amiből kitörnek és amibe 

beavatkoznak. Csak akkor tehetik meg az első lépést, ha ebből a helyzetből indulnak ki – 

és ez meghatározza saját helyzetük észlelését is” (Freire, 1971, p. 73).

Itt ismét az a feltételezés, hogy az elnyomottak az elnyomás általános helyzetében van-

nak, és az elnyomásról szerzett közös tapasztalataik közös cselekvésre késztetik őket.

Freire pedagógiájának központi eleme a kritikai tudatosság gyakorlata, az az elnyomás 

tényének tudatosítása és az elnyomás megszüntetése melletti elköteleződés. A kritikai tuda-

tosság az elnyomás közös tapasztalatán alapszik. Az elnyomott a világ olvasásával (megisme-

résével) jut hozzá ehhez a tudáshoz. A tanár szerepe ebben a folyamatban az, hogy párbe-

szédet kezdeményezzen a diákok és tanárok között arról, hogyan lehetnek képesek közösen 

megismerni a világot, és hogyan cselekedhetnek alanyként a világban. A tanár tekintélyének  

és hatalmának kérdését, különösen a tanár alanyi pozíciójából származó hatalmát – faj22, osz-

tály, nem stb. – Freire nem tárgyalja. A feltételezés itt is az, hogy a tanár az elnyomottak oldalán 

áll, és miközben a világról közösen párbeszédet folytatnak, ugyanazt a valóságot, ugyanolyan 

elnyomást és ugyanolyan felszabadítást fognak felfedezni. Az Elnyomottak pedagógiája tanár-

képe egy általános ember, aki az elnyomottak mellett áll ki, miközben kölcsönösen felfedezik az 

elnyomás működését. Ebben az értelemben a Freirét követő tanár alanyisága – Spivak (1988)  

kifejezésével élve – áttetsző. Persze a való életben nem elvont tanárok tanítanak, hanem olya-

nok, akiket meghatároz a származásuk, az osztályhovatartozásuk, a nemük, az életkoruk,  

a képességeik stb. A diákok a tanárra nem elvont szereplőként tekintenek, hanem olyan sze-

mélyként, aki maga is rendelkezik a saját történetével és világhoz fűződő viszonyával.

Freire egy későbbi könyvében azzal érvel, hogy a tanárnak „magára kell vállalnia a szük-

séges tekintélyt anélkül, hogy tekintélyelvűségével átlépné a határt, és tönkretenné azt” (Freire 

& Shor, 1987, p. 91). Freire tehát így látja a tanárok tekintélyének megvalósulását:

A tanár továbbra is elkülönül a diákoktól, de – számomra ez, a kettőjük közötti különbség 

most központi kérdés – ha a tanár demokratikus, ha politikai célja a felszabadítás, akkor  

nem engedheti, hogy a tanár és a diák közötti szükséges különbözőség „ellenségessé”  

váljon (Freire & Shor, 1987, p. 93).

Ebben a szakaszban Freire elismeri a tanár hatalmát a hierarchiában betöltött szerepe 

miatt, és – jobb esetben – a tanár nagyobb tapasztalata és tudása miatt. Freire azonban nem 

vizsgálja, hogy még mi okozhatja az „ellenséges” hangulatot az osztályteremben. Noha értékes 

22 A faj a race angol kifejezés fordítása, amely az angolszász országokban a bőrszínből eredő, társadalmilag és gazdasági-

lag meghatározott társadalmi pozíciót és identitást jelöli. – a szerkesztő megjegyzése

iránymutatással szolgál arról, hogyan használja a felszabadító tanár a tekintélyét, arról már 

nem beszél, hogy a tanár által birtokolt egyéb hatalom – származása, neme, osztálya – szin-

tén ellenséges hangulatot szülhet. Ha nem nevezzük meg ezeket a feszültségforrásokat, akkor 

nem igazán tudunk foglalkozni velük vagy építeni rájuk, amikor megkérdőjelezzük a hatalom és  

az alanyiság létező struktúráit. Ha nem ismerjük fel világosan a tanári pozíciónkban rejlő  

hatalmat és korlátokat, akkor a kollektív felszabadításra vagy az elnyomás elleni küzdelemre 

való felhívás elsiklik az eltérő érdekekkel és történetekkel, ismeretekkel és hatalommal bíró ta-

nárok és diákok közötti ellentétek felett.

Az Elnyomottak pedagógiája tehát számos kérdést megválaszolatlanul hagy. Hogyan kell 

meghatároznunk magunkat mások küzdelmeivel kapcsolatban? Hogyan kezeljük az ellentmon-

dást saját elnyomó és elnyomott helyzetünkben? Mit jelent a felszabadítás, ha a világ közös 

„olvasása” során ellentmondó és egymással ütköző tapasztalatokat és küzdelmeket élünk át? 

Freire egységes elképzelése az elnyomottakról, akik közösen lépnek fel politikai értelemben,  

a Freire-féle tanár áttetszősége, valamint a felszabadítás és a társadalmi átalakulás egyetemes 

céljai ezekre a kérdésekre nem adnak választ.

Az Elnyomottak pedagógiája egyetemes és elvont megállapításainak megkérdőjelezése 

azonban határozottan nem jelenti azt, hogy Freire pedagógiáját el kéne vetni vagy el kéne 

utasítani. Freire etikai álláspontja a gyakorlati kérdésekben és az, hogy mélyen hisz az embe-

rek értékében és abban, hogy meg tudják ismerni és változtatni a világot, alapvető eleme az  

elnyomás ellen küzdő radikális pedagógiáknak. Freire gondolatvilága rávilágít a politikai cselek-

vés központi kérdésére egy olyan világban, amelyből egyre inkább kiveszik az egyetemesség.  

Freire más, a felszabadítás teológiájával foglalkozó kutatókhoz, pl. Sharon Welchhez hasonlóan 

az elnyomottak mellett áll ki, és azt vallja, hogy a világban történő cselekvés erkölcsi köteles-

ség. Peter McLaren így értékelte reire politikai álláspontját: „Az a feladat, hogy másokat meg-

szabadítsunk szenvedésüktől, talán nem valamilyen természetfeletti végzésből fakad, mégis 

arra kényszerít bennünket, hogy az áldozatokkal szolidaritást vállalva megerősítsük embersé-

günket” (McLaren, 1986, p. 399). De ahhoz, hogy hatékonyabban törekedhessünk az embersé-

günk megerősítésére, valamint a szenvedés és az elnyomás megszüntetésére, az elnyomás és  

az alanyiság egy olyan elmélete mellett érvelek, amely sokkal jobban figyelembe veszi a körül- 

ményeket és átgondolja az igazságra vagy a folyamatokra vonatkozó egyetemesnek tűnő meg-

nyilatkozások ellentmondásait.

A következő részben a feminista pedagógiát vizsgálom, mint a felszabadítás pedagógi-

ájának egy olyan példáját, amely konkrét helyzetbe ágyazott. A freirei pedagógiához hason-

lóan a feminista pedagógia alaptéltelei között szerepel a tudatosságra nevelésben rejlő erő, 

az elnyomás ténye, illetve az elnyomás megszüntetésének lehetősége, valamint a társadalmi 

változás iránti vágy. A feminista pedagógia történelmi fejlődése során azonban rámutatott, 

hogy az egyetemes tapasztalatot és az elvont célokat hirdető pedagógia gyakorlati alkalmazása 

messze nem tökéletes. A feminista pedagógia igyekszik megoldást találni ezekre a kérdésekre,  

miközben ezáltal a felszabadítás pedagógiájának összetettebb képe rajzolódik ki előttünk.
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Feminista pedagógia, tudatosságra nevelés és a nők felszabadítása

Az egyetemeken a feminista pedagógia a nőtudományok (women’s studies)23 és a nők-

kel foglalkozó új tudományok egyre szélesebb körű elterjedésével párhuzamosan alakult ki.  

Az egyetemi szférán belüli fejlemények – mint például a nőtudományok intézményesítése kü-

lönálló programként és tanszékként, valamint a bevett tananyagok és szakterületek megkérdő-

jelezése a társadalmi nemek szempontjából – a tantermi oktatás módszereiben is tükröződ-

nek, és ez az, amit tulajdonképpen „feminista pedagógiának” nevezünk. Azonban nehéz lenne 

meghatározni, hogy a gyakorlatban mit is jelent pontosan a feminista pedagógia. A fogalom 

egységes definíciójának megfogalmazása helyett egyszerűbb bemutatni azt, hogy a nőtudo-

mányok egyes kurzusai és a feminista pedagógia mellett elkötelezett feminista tanárok milyen 

módszereket alkalmaznak.24 A feminista tanárok között közös pont, hogy a tanítványaikat olyan 

készségekkel kívánják felruházni, amelyekkel az egyetem után is folytathatják feminista politi-

kai munkájukat. Nancy Schniedewind hasonlóan fogalmazza meg a „feminista folyamat” elvét, 

ami „egyszerre képviseli az egyenrangú személyes kapcsolatok és társadalmi formák feminista 

elképzelését, valamint a magabiztosságot és a készségeket, hogy az ismereteiket és az elkép-

zeléseiket a gyakorlatban is a világ elé tárhassák” (1987, p. 29).

A feminista tanárok pedagógiája a tudásra, a hatalomra és a politikai cselekvésre vonat-

kozó megállapításokon alapul, aminek forrása az egyetemen túlra, vagyis konkrétan az 1960-

as évek nőmozgalmának politikai aktivizmusára vezethető vissza. Miközben egyetemi szinten  

a nőtudományok a politikai nézetek és elméleti megközelítések széles skáláját foglalják ma-

gukba, a feminista pedagógia a mai napig visszhangozza a múlt küzdelmeit, és megőrizte tár-

sadalmi aktivizmusra vonatkozó nézőpontját. Minden nőtudományi kurzus és program legalább 

részben tükrözi ezt a kritikai ellenálló és aktivista hozzáállást, még azok a programok is, amelyek 

betagozódtak az egyetemi élet bürokratikus rendszerébe. Ahogy Linda Gordon is megjegyzi:

A nőtudományok nem véletlenül és nem is valakinek a remek ötlete nyomán alakultak 

ki, hanem a női felszabadításért dolgozó társadalmi mozgalom hívta őket életre, amely 

23 A nőtudományok összefoglaló kifejezés, amely a nők helyzetének és a nemek viszonyának elemzésével, valamint az 

összes többi tudományág nemi dimenziójával kapcsolatos tudományos megközelítésre utal. – a szerkesztő megjegyzése
24 A feminista pedagógia meghatározására néha olyan általánosító és széles kört lefedő kísérletek születtek, hogy megkér-

dőjelezhető a hasznosságuk. Például Carolyn Shrewsbury így jellemzi a feminista pedagógiát: „Nem zár ki automatikusan 

egyetlen technikát vagy megközelítést sem. Jelzi az egyes technikák és oktatási célok közötti kapcsolatot. Nem korlátozó-

dik semmilyen konkrét témakörre, de magában foglal egy reflexív elemet, amely növeli a feminista tanulmányok jelenlétét 

bármely témakör tanításában/tanulásában. Szorosan összekapcsolódik más felszabadító pedagógiákkal, de nem lehet 

alárendelni más pedagógia megközelítéseknek. Átalakító jellegű, segít abban, hogy átgondoljuk az oktatást mint vállalást. 

Ugyanakkor beilleszthető hagyományos oktatási vagy más alternatív pedagógia megközelítésekbe is” (Shrewsbury, 1987, 

p. 12). A feminista pedagógia egyes leírásai a csoportdinamika és az interakcionizmus hatását mutatják (lásd pl. Schnie-

dewind, d.n.). A feminista tanárok által használt módszerek között találjuk az együttműködést, a megosztott vezetői szerepet 

és a demokratikus folyamatokat. A feminista tanárok olyan technikákat használnak, mint a naplóírás, a kurzus olvasmányaira 

és az osztály dinamikájára vonatkozó személyes válaszok beépítése, a szerepjáték és a drámajátékok, a tanár őszinte 

megnyilatkozása, a vezetői készségek fejlesztése a diákokban azzal, hogy az óra egy részét nekik kell megtartaniuk, és  

az előzetesen megegyezett mennyiségű feladatok elvégzése alapján kapott érdemjegy. Az osztálytermi gyakorlatokról rész-

letesebben lásd a Women’s Studies Quarterly [Nőtudományok] 1987-ben megjelent cikkeit, Culley & Portuges (1985a), 

Bunch & Pollack (1983), Hull, Bell, Scott & Smith (1982), valamint a Women’s Studies Newsletter [Nőtudományi hírlevél]  

és a Radical Teacher [Radikális tanár] cikkeit.

élesen kritizálta a társadalom teljes berendezkedését. A nőtudományok már csak  

létezésüknél fogva is kritikával illetik az egyetemeket és az általuk átadott ismereteket 

(1975, p. 559).

Noha elméleti szinten és a nőtudományi programok között is vannak feszültségek és 

szakadások a feminizmuson belül, a Gordon által hivatkozott politikai elkötelezettség a nők  

felszabadítása iránt a mai napig hatással van a feminista pedagógiára. A freirei pedagógiához 

hasonlóan a feminista pedagógia alapja is a társadalmi változás víziója. A freirei pedagógiá-

hoz hasonlóan a feminista pedagógia is a tapasztalat és a tudatosság elsőrendűségén alapul, 

vagyis a történelmileg meghatározott társadalmi változásért dolgozó mozgalmakra épül.  

A feminista pedagógia módszereinek és ismeretelmélet tételeinek megértéséhez kulcsfontos-

ságú a feminista pedagógia gyökereinek megértése, amelynek forrása az alulról jövő politikai 

cselekvés, különösen az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején létrejött ún. tudatos-

ságra nevelő csoportok a női felszabadítási mozgalmon belül.

A tudatosságra nevelő csoportok többé-kevésbé spontán módon alakultak ki az USA 

északi és nyugati részén lévő városokban 1967 végén olyan fehér nők részvételével, akik  

a polgárjogi25 és az újbaloldali mozgalmakban26 voltak aktívak.27 Lenyűgöző a párhuzam a szüf-

razsett mozgalommal28: ahogyan az a mozgalom a rabszolgák felszabadításáért vívott harcból 

alakult ki a 19. században, úgy a nőmozgalom is úgy született, hogy az aktivista és politikailag 

elkötelezett nők saját helyzetükre terjesztették ki a fekete polgárjogi mozgalom egyenlőség és 

igazságosság iránti egyetemes követeléseit.29 Miközben ebben a korai időszakban is szervez-

tek már nyilvános akciókat – például a Miss America szépségverseny ellen szervezett tüntetést 

1968-ban – és tömegtüntetéseket és konferenciákat is, a női felszabadítási mozgalom szer-

veződési bázisát ekkoriban a nők azon kis csoportjai jelentették, amiket később tudatosságra 

nevelő csoportoknak neveztek. A tudatosságra nevelő csoportokban barátok és közös politi-

kai nézeteket valló nők jöttek össze és megvitatták a szexualitással, munkával, családdal és  

a férfiak által uralt baloldali mozgalomban való részvétellel kapcsolatos közös tapasztalataikat.  

A tudatosságra nevelés középpontjában az egyéni terápia helyett a kollektív politikai változás 

állt. A csoportok lazák és helyi jellegűek voltak, bárhol ki lehetett őket alakítani, nem követtek  

 

25 Az amerikai feketék egyenjogúságáért küzdő mozgalmak. – a szerkesztő megjegyzése
26 Az újbaloldali mozgalom egy széleskörű politikai irányzat volt az 1960-as és 1970-es években a nyugati országokban, 

amelyek többek között a politikai- és szabadságjogokért, a környezeti igazságosságért és az LMBTQ jogokért küzdöttek.  

– a szerkesztő megjegyzése
27 A nők korai felszabadítási mozgalma, a polgárjogi mozgalom és az újbaloldal közötti kapcsolatról bővebben lásd Evans 

(1980). A részletes interjúk, pamfletek és magániratok alapján Evans bemutatja mindkét politikai cél és módszer eredetét  

a korai, férfiak által uralt mozgalomban, különösen a fekete diákszervezetek és a déli államok fekete templomainak modelljét.
28 A 20. század elején a nők választójogáért küzdő mozgalom. – a szerkesztő megjegyzése
29 Noha a 19. század közepén a szüfrazsettek emberi egyenlőségre és igazságosságra vonatkozó elképzelései a rabszolga- 

felszabadító mozgalomból fejlődtek ki, a 19. század végére már rasszista magatartást tanúsítottak és rasszista stratégiá-

kat alkalmaztak a kampányaikban. Érdekes ebből a szemszögből is megvizsgálni az 1960-as évek fehér feminista mozgal-

mával való párhuzamot. A feminista követelések itt is a rasszizmus elleni polgárjogi küzdelemből származnak, de később 

olyan szinten általánosították őket, mintha a fehér nők tapasztalatai és problémái minden nőre igazak volnának. Ezeket  

a kérdések hooks (1981, 1984) tárgyalja erőteljes módon.
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semmilyen formális előírást, de azonos módszereket használtak, hiszen a módszerek ugyan-

azokat a problémákat célozták meg. Egy nő így emlékszik vissza a tudatosságra nevelő cso-

portjának első találkozójára:

„A gát fokozatosan, de egyre gyorsabban szakadt át. Beszélgettünk a családunkról,  

az anyánkról, az apánkról, a testvéreinkről, a férjünkről, az iskoláról és a mozgalomról 

(azaz az újbaloldali férfiakról). Órákon át beszélgettünk, kiöntöttük egymásnak a lelkün-

ket, teljesen fel voltunk dobva, és megbeszéltük, hogy a következő héten is találkozunk” 

(Nancy Hawleyt idézi Gordon, 1975, p. 205).

Ebben az időszakban a tudatosságra nevelő csoportok működését talán Kathie Sarachild 

Tudatosságra nevelés: egy radikális fegyver (1975) című esszéje foglalja össze a legjobban. 

Sarachild, a déli államok polgárjogi mozgalmainak veteránja, valamint az egyik legelső és leg-

nagyobb hatással bíró női csoport, a Redstockings (Vörösharisnyások)30 tagja. Írása egyszerre 

szolgál leírásként és útmutatóként ahhoz, hogy hogyan is működik egy tudatosságra nevelő 

csoport.31 Világossá teszi, hogy a tudatosságra nevelő csoportok spontán alakultak ki kisebb 

női közösségekben és összegzi azokat az általános folyamatokat, amelyeket más női csoportok 

is felhasználhatnak. Sarachild tudatosságra nevelésről szóló leírásában alapvető megállapítás, 

hogy szükség van a politikai cselekvésre. Megállapítja, hogy a tudatosságra nevelés módszere 

azon nők körében jelent meg, akik radikálisnak tartották magukat abban az értelemben, hogy  

a társadalom alapvető változásait követelték. Sarachild ezt így fogalmazza meg:

El akartunk jutni a társadalmi problémák gyökeréig. Úgy is mondhatnám, hogy gyökeres-

tül akartuk kigyomlálni a kertet, nem csak a leveleket levagdosni, hogy átmenetileg min-

den jól nézzen ki. A nők felszabadítását azok a nők kezdték el, akik ebben az értelemben 

radikálisnak32 tartották magukat (1975, p. 144).

A tudatosságra nevelés másik alapvető eleme az, hogy a tapasztalatra és az érzésekre 

támaszkodik. Sarachild szerint azért került középpontba a nők saját tapasztalatainak vizsgálata, 

mert alapjaiban rendült meg a bizalmuk az elfogadott tekintélyben és igazságban. Az értékekre 

és az igazságokra vonatkozó uralkodó állítások elfogadták a nők „vele született természetéről” 

és „a nők megfelelő helyéről” szóló feltételezéseket. A nőknek nem volt más eszközük arra, hogy 

megkérdőjelezzék ezeket az igazságokat, mint a saját élettapasztalatuk (ma ezeket hegemón 

igazságoknak hívnánk és Foucault33 például a hatalmi struktúrákhoz kötné őket). Sarachild így 

írja le a folyamatot a saját csoportjában:

30 A Redstockings (Vörösharisnyák) egy radikális feminista szervezet, amit 1969-ben alapítottak New Yorkban. A csoport 

neve a bluestockingból (kékharisnya) ered, ami korábban az értelmiségi nők gúnyos megnevezése volt. A vörös szín a forra-

dalmi baloldalra utal. – a szerkesztő megjegyzése
31 A Redstockings-ban több olyan nő is részt vett, akik nagy hatással voltak a nőmozgalomra is, például Shulamith Fires-

tone, a The Dialectic of Sex [A nemek dialektikája] szerzője vagy Carol Hanisch, a „The personal is political” [A személyes 

politikai] című esszé szerzője. Rosalyn Baxandall, Ellen Willis és Robin Morgan is azok közé a jelentős feminista szerzők  

és aktivisták közé tartoznak, akik részt vettek a mozgalomban.
32 A radikális szó gyökere a latin radic, radix, ami gyökeret jelent. – a szerkesztő megjegyzése
33 Michel Foucault (1926-1984) francia filozófus, történész, aki elsősorban a különböző ún. totális társadalmi intézmények  

(pl. pszichiátria, orvostudomány, börtön), valamint a szexualitás történetéről szóló kutatásairól ismert. Munkájának középpont-

jában a hatalom problémája áll és nagyon sokat foglalkozott a tudás és a hatalom viszonyával. – a szerkesztő megjegyzése

Végül a csoport úgy döntött, hogy úgy fogják saját tudatosságukat formálni, hogy a nők 

életét egyes témák mentén (pl. gyermekkor, munkák, anyaság stb.) vizsgálják. Mindenki 

annyit olvasott, amennyi jólesett neki és azt, amit fontosnak tartott. De a beszélgeté-

sek során mindig az ezeken a területeken szerzett tapasztalataink voltak a kiindulópont  

és a saját tapasztalatainkat használtuk fel arra is, hogy megállapítsuk, a könyvek meny-

nyire pontosan ábrázolták ezeket (1975, p. 145).

A tudatosságra nevelés utolsó szempontja a tapasztalat közös megosztása egy közös-

ségen alapuló, vezető nélküli csoportban. Ahogy azt Michelle Russel (1983) is megjegyzi,  

ez a gyakorlat hasonló a fekete egyházakban szokásos ún. tanúságtételhez34, és szükséges 

hozzá a csoport nyitottsága és bizalma. A történetek megosztása mögött a női lét közös jel-

legzetességeinek feltételezése állt: „a tudatosságra nevelés alapját az a feltételezés adja, hogy  

a nők többsége olyan, mint mi – vagyis nem különböznek tőlünk” – írja Sarachild (1975, p. 147)

A Redstockings és más korai csoportok esetében is az adta a tudatosságra nevelés 

modelljét, ahogyan a nők a déli államokban a polgárjogi mozgalmakat szervezték. Sarachild 

példaként hozza fel az Erőszakmentes Diákkoordinációs Bizottság (Student Non-violent  

Coordinating Committee, SNCC)35 munkáját, és Stokely Carmichaelt36 idézi, amikor azzal érvel, 

hogy az embereknek meg kell szervezniük magukat, hogy megértsék a saját életkörülménye-

iket és megvívják a saját küzdelmeiket. Sarachild ezenfelül beszél még Ernestine Rose-ról37,  

a 19. századi szüfrazsettről, Mao Ce-tungról38 és Malcolm X-ről39, valamint arról is, amit William 

Hinton a kínai forradalomról szóló Fanshen című könyvében a „keserűség kibeszélésének” hív. 

A polgárjogi mozgalmak példája és a férfi írók forradalmi hagyománya szolgált modellként a  

tudatosságra nevelés korai szakaszában és mindkettő azt segítette, hogy a nők elköteleződjenek  

a politikai cselekvés és a társadalmi változás mellett.40 Sarachild ezt így fogalmazza meg:

Mi voltunk az elsők, akik kimondták és megtették azt, amit korábban senki sem mert – 

amit a nők valóban éreztek és akartak. Elsőként az volt a dolgunk, hogy tudatosságra 

neveljünk és megértsük önmagunkat és másokat – ez a kulcsa annak, hogy az emberek 

tömegesen szerveződjenek és cselekedjenek (1975, p. 145)

34 Angolul: testimony. Az amerikai fekete templomokban bevett gyakorlat, hogy a hívek elmesélnek egy negatív eseményt 

vagy történetet a saját életükből, amely aztán isteni beavatkozás következtében jóra fordult. – a szerkesztő megjegyzése 
35 Az Erőszakmentes Diákkoordinációs Bizottság (Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC) az 1960-as években 

szervezett diákmozgalom volt, ami a feketék egyenlőségéért és jogaiért küzdött. – a szerkesztő megjegyzése
36 Stokely Carmichael (1941-1998) a fekete polgárjogi mozgalom és a pánafrikai mozgalom kiemelkedő alakja volt. Kulcs-

fontosságú volt a szerepe a Fekete Párducok nevű szervezet megalapításában és vezető szerepet játszott a SNCC-ben is.  

– a szerkesztő megjegyzése
37 Ernestine Rose (1810-1892) a nők választójogáért és a rabszolgaság eltörléséért küzdött, őt hívták az első zsidó feminis-

tának. – a szerkesztő megjegyzése
38 Mao Ce-tung (1893-1976) kínai politikus, költő, a Kínai Népköztársaság teljhatalmú vezetője 1949–1976 között. – a szer-

kesztő megjegyzése
39 Malcolm X (született: Malcolm Little, 1925-1965) amerikai muszlim pap, fekete nacionalista, emberjogi aktivista.  

– a szerkesztő megjegyzése
40 A polgárjogi mozgalom módszereinek és célkitűzéseinek a tudatosságra nevelésre és a korai női felszabadítási mozga-

lomra gyakorolt hatásáról lásd Fisher (1984) bővebb értekezését.
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A tudatosságra nevelés osztozott a korábbi forradalmi hagyományok feltételezéseiben, 

miszerint a forradalmi változás első lépése a megértés és az elméleti elemzés, de ezek önma-

gukban nem elegendőek; az elmélet és a gyakorlat a praxisban fonódik össze. „A tudatosságra 

nevelés egyszerre volt az igazsághoz vezető módszer, valamint a cselekvéshez és a szerve-

ződéshez szükséges eszköz” – írja Sarachild (1975, p. 147) A tudatosságra nevelés azonban 

újdonságot jelentett abban a tekintetben, hogy az elméleti megértés vezérfonala a tapasztalat 

és az érzés volt. Ez a megközelítés tükrözte a nők társadalmilag meghatározott alanyiságának 

és életkörülményeinek valóságát. „Nem is annyira a könyvek vagy az eszmék késztetik az em-

bereket arra, hogy bekapcsolódjanak a politikába, hanem a tapasztalataik” – írta Irene Peslikis, 

a Redstockings egy másik tagja (1970, p. 339).

Miközben Sarachild és más, a baloldali politikai hagyomány által befolyásolt korai femi-

nisták a női érzéseken és tapasztalatokon alapuló elméletet dolgozták ki, nem feledkeztek meg 

arról sem, hogy kiálljanak a társadalmi átalakulás mellett.41 A későbbiekben azonban a tudatos-

ságra nevelés és a feminista pedagógia nem mindig őrizte meg a cselekvés melletti politikai el-

köteleződést. Ahogy a nőmozgalom a nők egyre szélesebb körét érte el, a tudatosságra nevelés 

egyre inkább eltávolodott a forradalmi változás melletti elköteleződéstől. Ez különösen igaz volt 

akkor, amikor a nőmozgalom olyan nőket is megtalált, akik kevésbé radikális nézeteket vallottak, 

és azelőtt nem igazán vettek részt a politikában. A kollektív cselekvés és a társadalmi átalaku-

lás jövőképe nélkül Berenice Fisher szerint a tudatosságra nevelés magában hordozta annak  

a lehetőségét, hogy „az energiák az érzések és a magánéleti problémák feltárására összpon-

tosulnak, és mindez a politikai aktivizmus rovására megy” (Fisher, 1980, p. 22; lásd még hooks, 

1989). A tudatosságra nevelő csoportok szervezetlensége és helyi természete szintén erősí-

tette azt a tendenciát, hogy a kollektív változás helyett az egyéni változás került a középpontba. 

A tudatosságra nevelés hagyománya egyetlen területen öltött intézményi formát: a felsőokta-

tásban, ahol a nőkkel foglalkozó új tudományoknak köszönhetően egyre nőtt a nőtudományi 

kurzusok és programok száma.

Az első nőtudományi kurzusok az 1960-as évek végén az egyre szélesebb kört elérő nő-

mozgalmakra reflektáltak – ezt nevezzük ma a feminizmus második hullámának (Boxer, 1988,  

p. 71). 1970-ben Paul Lauter és Florence Howe megalapították a Feminista Kiadót (The Feminist 

Press), a korai feminista tanulmányok fontos médiumát, amely emellett női szerzők elfeledett 

műveinek felfedezésével is foglalkozott.42 1977-ben megalapították a Nemzeti Nőtudományi 

Társaságot (National Women’s Studies Association), amely országos szervezetként folyóiratot 

adott ki, és évente konferenciát szervezett, ahol az akadémiai szférában és azon kívül tevékeny-

kedő feministák cserélhettek gondolatokat és tapasztalatokat. Az 1980-as évek végére olyan 

nagy tiszteletnek örvendő folyóiratok jelentek meg, mint a Signs (Jelek) és a Feminist Studies 

(Feminista tanulmányok), a nőtudományok programjai és kurzusai pedig elterjedtek az egye-

41 A nőmozgalom és az osztályharc összekapcsolásának szükségességéről szóló korai szocialista feminista elemzésért  

lásd például McAfee és Wood (1970).
42 Az ezt az időszakot dokumentáló esszékért lásd Ho we (1984).

temeken (még ha ennek az intézmény vezetése nem is minden esetben örült).43 Ugyanakkor 

a feminista kutatás és elmélet, ami később a „nőkkel foglalkozó új tudományok” nevet kapta, 

hatalmas kihívások elé állította a hagyományos tudományágakat.44

A nőtudományi programok és a feminista tanulmányok elterjedése intézményesített 

keretrendszert és elméleti támogatást adott a feminista pedagógiának – amely lényegében  

a feminista értékek és célok megjelenése az osztályteremben. De miközben a feminista tanul-

mányok alapvető kihívások elé állították a hagyományos, férfiközpontú tudást, a tudatosságra 

nevelésen alapuló új pedagógiai modell kialakítása nem vált egységes és sikeres kezdemé-

nyezéssé. A cél a feminista tanulás tapasztalataiból származó politikai átalakulás lett volna, 

de ez komoly nehézségekbe ütközött akkor, amikor az egyetemi rendszerben próbálták meg 

létrehozni a feminista pedagógiát. Az, hogy az egyetemekhez hasonló hagyományos intézmé-

nyekben nehézségekbe és kihívásokba ütközött a feminista pedagógia megteremtése, komoly 

kérdéseket vet fel a felszabadító pedagógiákkal kapcsolatban, illetve tükrözi az Elnyomottak 

pedagógiája egységes és egyetemes megközelítésének problémáit is. Ezekre a kérdésekre  

a feminista pedagógia olyan új iránymutatást javasol, amely gazdagabbá teheti a freirei és más 

felszabadító pedagógiákat is.

A feminista pedagógia három olyan problémás területet jelölt meg, amelyek ebben  

a tekintetben kifejezetten hasznosak. Az első terület ezek közül a tanár szerepe és tekintélye;  

a második a személyes élményből és érzelemből származó ismeret és igazságállítások isme-

retelméleti kérdését vizsgálja; míg a harmadik a színesbőrű nőket érő kihívások és a posztmo-

dern feminista elméletek nyomán a különbözőség kérdésével foglalkozik. A színesbőrű nők  

és a posztmodern feminista elméletek által teremtett kihívások magát a „nőt”, mint probléma-

mentes és egységes kategóriát tették semmissé, valamint lebontották a „nők” elkerülhetet-

len egységének feltételezését. Ezek az elméleti szakemberek arra helyezik a hangsúlyt, hogy  

a feminista pedagógiában központi elemnek kell lennie a különbözőség elismerésének. A „nő”  

és a „nők” egységességének elméleti megkérdőjeleződése komoly kihívás elé állítja a nők 

tekintélyét a tanteremben tanárként és diákként is, valamint megkérdőjelezi az érzés és a ta-

pasztalat ismeretelméleti értékét, valamint a feminista társadalmi változás megvalósításához 

szükséges politikai stratégiák természetét. A következőkben a tekintély, a tapasztalat és az 

érzés, valamint a feminista pedagógia és elmélet közötti különbség kérdéseit járom körbe.

A tanár szerepe és tekintélye

A tanár tekintélyének feminista elképzelése számos tekintetben tükrözi Freire tanárképét, 

aki egyszerre együtt tanul a diákokkal és közben tekintélyt is gyakorol szélesebb körű tudásá-

nak és tapasztalatainak köszönhetően. Ahogyan azonban már láttuk, Freire nem foglalkozik  

a tanárok egyéb más hatalmi formáival, amelyek forrása lehet a származásuk, a nemük vagy  

43 Boxer (1988, p. 70) becslése szerint 1982-ben 300 nőtudományokkal foglalkozó program és 30.000 ilyen kurzus  

volt elérhető.
44 Az egyes szakterületek feminista kritikájáról szóló irodalom mára jelentős méretű. A nőkkel foglalkozó új tudományok 

általános bemutatásáról és annak hatásáról lásd DuBois és munkatársai (1985) és Farnhum (1987).
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a munkahelyük történeti és intézményi körülményei. Freire elképzelése szerint a tanárok ebben 

a tekintetben „áttetszőek”. A feminista pedagógia tényleges gyakorlatában azonban központi 

elemmé vált a különbözőség és a világban elfoglalt pozíció, valamint annak szükségessége, 

hogy a tanárok és a diákok alanyiságát vagy identitását elismerjék. Intézményi keretek között 

maga a tekintély teszi problémássá azt, hogy az egyetemi tanteremben ki lehessen alakítani  

a korai tudatosságra nevelő csoportok kollektív és hierarchiától mentes formáját.

A korai csoportok alapvető jellemzői – az érzés, a tapasztalat, a megosztás, valamint a hi-

erarchiával és a tekintéllyel szembeni gyanakvás – akadémiai keretek között a mai napig hatás-

sal vannak a feminista pedagógiára. A nőtudományok intézményesített természete az egyete-

mek hierarchikus és bürokratikus szerkezetében azonban olyan feszültséget hoz létre, amely 

szembemegy e csoportok eredeti elköteleződésével és gyakorlatával. A korai tudatosságra 

nevelő csoportok homogének és tekintélyellenesek voltak, és kiálltak a polgárjogi és az újbal-

oldali mozgalmakból közvetlenül eredő politikai változások mellett. A feminista pedagógia az 

egyetemi osztályteremben diákok heterogén csoportját vizsgálja egy versengő és individua-

lista kultúrában, amelyben a tanár intézményi hatalommal és felelősséggel rendelkezik (még ha 

ezt vissza is szeretné utasítani) (Friedman, 1985). „Az egyetemi környezet, az akadémia diskur-

zus, amelyben dolgozunk, nem az igazmondás helye” – jegyezte meg bell hooks (1989, p. 29).  

A feminista tanulmányok sikere azt is jelentette, hogy a gazdag elméleti hagyomány kialaku-

lása során mély ellentétek és egymásnak ellentmondó célok és módszerek is megjelentek.  

A szocialista feminizmus, a liberális feminizmus, a radikális feminizmus, a posztmodern femi-

nizmus mind nagyon más szemszögből vizsgálja a kérdéseket.45 Így az átlagos nő tudására 

támaszkodó tanár mint „nő” tekintélye megkérdőjelezhető, miközben a feminista tanár tekin-

télyre tesz szert köszönhetően az egyetem hierarchiájában betöltött szerepének.

A tekintély kérdése a feminista pedagógiában két különböző elképzelés köré csopor-

tosul. Az első az egyetem hierarchikus rendszerében a tanárra és az intézmény által ráruhá-

zott tekintélyre vonatkozik. A tanárnak ebben a szerepben érdemjegyeket kell adnia, miközben  

a kollégák és az egyetem vezetői felmérik, mennyire jártas az adott szakterületen, illetve fele-

lősséget kell vállalnia, hogy tágabb egyetemi szinten eléri az egyetemi kurzus kitűzött céljait.  

Ez a hierarchikus szerkezet nyilvánvalóan szemben áll a közös nőmozgalom kollektív céljaival, 

és igen távol került a korai, struktúra nélküli tudatosságra nevelő csoportoktól, ahol minden nő  

a saját életének szakértője volt. Nemcsak az egyetemi szervezet ruházza rá a tanárra ezt az in-

tézményesített tekintélyt, de maguk a diákok is elvárják azt. Barbara Davis ezt a következőképpen 

fogalmazza meg: „Az intézményi nyomást [az ismeretek megosztására] a diákok jólneveltsége 

is megerősíti. Ha megmondom nekik, mit csináljanak, akkor azt teljesítik. Nem rajonganak azért, 

hogy ki szeretnék lépni a bölcsességosztó szerepéből” (1983, p. 91). A feminista tanárok számta-

lan módon próbálták feloldani a kollektív oktatás ideálja és az egyetemi élet elvárásai között fenn-

álló feszültséget: csoportfeladatokkal és csoportos osztályzással, érdemjegy nélküli kurzusokkal, 

személyes kitárulkozással és az osztály dinamikájának feldolgozásával (pl. Torton Beck, 1983).

45 Ezen perspektívák kimagasló összefoglalásához lásd Jagger (1983).

Az intézményesített tekintély egy másik szempontja azonban az, hogy a nőknek tekintélyt 

kell szerezniük egy olyan társadalomban, amely ezt megtagadja tőlük. Ahogy arra Culley és 

Portuges is rámutatott, a feminista női tanár tekintélyét és hatalmát a tanítványai egy része 

eleve megkérdőjelezi, éppen azért, mert ő egy nő:

Nőként bizonytalan a helyzetünk, és a hatalmat, amit gyakorolnunk kell, nehezen kap-

juk meg – ha egyáltalán megkapjuk. A tanítványaink, önmagunk és a feljebbvalóink sze-

mében nem vagyunk egyértelműen „mi” vagy „ők”. A társadalmi osztály, a faj, az etni-

kum, a szexuális preferencia – és a társadalmi nem – túlmutat a pontosan értelmezhető  

tanár-diák felosztáson (1985b, p. 12; lásd még Culley & Portuges, 1985c).

Az intézményesített tekintély kérdése előtérbe helyezi azt az ellentmondást, hogy egy 

hierarchikus intézményben kellene létrehozni egy demokratikus és kollektív ideált, miközben 

azt a kérdést is felveti, hogy mit jelent a tekintély a feminista tanárok számára, akiknek már 

a beszédhez vagy a hatalomhoz való jogát is támadja a patriarchális (és rasszista, homofób, 

osztályközpontú stb.) társadalom. A tekintély és a hatalom érvényesítésének kérdése éppen 

azért a feministák egyik központi problémája, mert nőként azt tanulták, hogy nem helyes dolog 

hatalomba kerülniük. Ebből a szempontból az, hogy a feminista tanár elfogadja a saját tekin-

télyét, önmagában is felszabadító önmaga és diákjai számára. Saját értékének köszönhetően 

tudósként és tanárként is követelheti a tekintélyt egy olyan patriarchális társadalomban, amely 

azt rendszerszinten tagadja meg tőle vagy kérdőjelezi meg, és ami az egyetemi szervezetben  

és bürokráciában is megnyilvánul. A női diákokat ugyanis eleve arra szocializálják, hogy legye-

nek tisztelettudóak, míg mindkét nem diákjait arra nevelik, hogy fogadják el a férfi tekintélyt. 

Éppen ezért tanulságos számukra, ha nők szereznek tekintélyt.

A tekintély ilyen jellegű használata azonban csak akkor vezet pozitív társadalmi változás-

hoz, ha a tanár eközben Freire elmélete szerint eszközt is ad a diákjai kezébe.46 Susan Friedman 

így érvel:

Nekem és nőtársaimnak egy olyan feminista pedagógiaelméletre van szükségünk, 

amely összhangban áll a patriarchális terek perifériáján működő nők igényeivel. Ahhoz, 

hogy betörhessünk a kulturálisan férfiasnak tekintett akadémiai térbe, egy olyan elmé-

letre van szükség, amely egyrészt elismeri, hogy a férfiközpontú világkép megtagadja  

a nőktől a tekintély minden formáját, másrészt pedig utat mutat abban a tekintetben, 

hogy hogyan szólalhatunk hiteles, nem zsarnoki módon (1985, p. 207).

Ennek eredményeként egy pozitív tekintély- és hatalomkoncepció alakul ki, amelyben  

a nők nőként is érvényesíthetik tekintélyüket, és amely az értelmiségi munkát és az elméletalko-

tást is olyan tevékenységnek ismeri el, amellyel a világ megérthető és megváltoztatható.

Az értelmiségi tekintély hasonló kérdéseket vet fel a nők számára az egyetemeken belül, 

mint amilyenekkel más demokratikus vagy kollektív politikai mozgalomban találkoznak. Ellent-

mondás van a minden nőt magába foglaló nőmozgalom és a Berenice Fisher (1980 p. 22) által 

 

46 A feminista tanárokra nehezedő ellentmondásos nyomás – a női diákokat egyszerre kell elismerni és kihívás elé állítani – 

átgondolt összefoglalásához lásd Davis (1983). 
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„haladó nőknek” nevezett csoport között. A férfiközpontú gondolkodás hagyományát megkér-

dőjelező feministák nagy gyanakvással fogadják azokat a nőket, akik „szakértői” pozícióban 

értelmezik és magyarázzák más nők tapasztalatait. Fisher tűpontosan fogalmazza meg ezt  

a feszültséget:

Kinek tekintsük az értelmiségieket a nőmozgalom viszonylatában? ... Az értelmiségiek 

egyfajta vezetők, bölcs iránymutatók, olyan nők, akik hangot adnak vagy még sürgetőbbé 

teszik a társadalmi változást? Az értelmiségi munka lényegénél fogva elitista, mert ön-

magában előjog az, hogy valakinek van lehetősége gondolkozni, írni, alkotni? Ez vajon 

nem pusztán a hatalom megszerzésének és megtartásának patriarchális módja, a nők 

mindennapi tapasztalatainak cáfolása és annak az eszköze, hogy a nők egy részét eltá-

volítsák a „közösségből”? (1989, p. 202)

Fisher úgy véli, hogy a feminista értelmiségiek ezekkel a kérdésekkel küzdenek folya-

matosan kutatói és tanári munkájuk során, valamint az egyetemen és a szélesebb körű nő-

mozgalomban. Nem veti el a feminista értelmiség tekintélyét, de nem tagadja azt sem, hogy 

szükséges beszélni ezekről az ellentmondásokról, és tisztázni kell azokat. Charlotte Bunchhoz 

hasonlóan Fisher is önmagában testesíti meg az arra tett kísérletet, hogy egyszerre fogadja el 

az elméletet alkotó feminista értelmiségi tekintélyét és felelősségét.

A feminista pedagógiában a feminista tanár mint értelmiségi és elméleti szakember  

tekintélye abban fejeződik ki, hogy a diákokat saját életük elméleti szakembereivé akarja ne-

velni úgy, hogy a tapasztalataikról érdeklődik és elemzi azokat. Freire kritikai tudatosságra  

vonatkozó megközelítéséhez hasonlóan ez a stratégia is túlmutat a tapasztalat megnevezésén 

és megosztásán, mert lehetővé teszi azoknak az erőknek a kritikai megértését, amelyek ezt  

a tapasztalatot kialakították. Már maga az elméletalkotás is szembemegy a nőkről alkotott  

hagyományos képpel. Charlotte Bunch szerint ugyanis hagyományosan

a nőknek a mindennapi túlélés problémái miatt kellene aggódniuk, a sors miatt kellene 

nyugtalankodniuk, a személyes dolgaikról kellene fantáziálniuk. Nem szabad elemez-

nünk a társadalmat, megkérdőjelezni, hogy miért úgy vannak a dolgok, ahogy, megfon-

tolni, hogyan változtathatnánk rajtuk. Ez a fajta gondolkodásmód aktív és nem passzív 

kapcsolatot jelent a világgal (1983, p. 156).

Az olyan feminista tanárok, mint Fisher és Bunch elfogadják a saját tekintélyüket mint 

értelmiségiek és mint elméleti szakemberek, de közben tudatosan úgy építik fel a pedagógiá-

jukat, hogy felismerjék és bátorítsák a diákjaik arra való képességét, hogy ők maguk is elmé-

leteket alkossanak és felismerjék saját erejüket.47 Ez nem a bürokratikus egyetemi rendszer 

intézményesített tekintélykoncepciója, hanem egy kísérlet arra, hogy az elméleti szakemberek 

tekintélyt szerezzenek, és utat mutassanak azoknak a diákoknak, akik maguk is potenciális  

elméleti szakemberek.

47 Arról, hogy milyen nehézségekbe ütközik a feministák aktivista álláspontjának megtartása egyetemi környezetben, 

lásd Fisher (1982) átgondolt értekezését.

A feminista tanár tekintélyével kapcsolatban felhozott feminista aggályok azokkal az osz- 

tálytermi elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkoznak, amelyeket Freire figyelmen kívül ha-

gyott, amikor a tanárt és a diákot a világ két „ismerőjeként” határozta meg, vagy amikor azt 

fejtette ki, hogy a felszabadító tanárnak el kell ismernie és fel kell vállalnia a tekintélyt, de nem 

válhat tekintélyelvűvé. A tekintély feminista magyarázata ennél sokszínűbb és közvetlenül  

rámutat a kollektivizmus céljainak és a tudás hierarchiájának ellentmondásaira. A feminista  

tanárok tudatában vannak, hogy az egyes alanyok helyzetéből származó hatalom sokkal  

nagyobb, mint ahogy az Freire „áttetsző” tanárképében szerepel. Az ellentmondásos politikai  

célok, valamint a tanárok és a diákok által történelmileg megtapasztalt elnyomás miatti konflik-

tusok és feszültségek elismerése egy olyan pedagógiához vezet, amely tiszteletben tartja,  

hogy a különbözőség éppen olyan jelentőséggel bír a diákok, mint a tanárok számára.

A tapasztalat és az érzés mint az ismeretek forrása

Miközben a feministák a tekintély, az elmélet és a politikai cselekvés kapcsolatát vizsgál-

ják, kérdéseket vetnek fel a tudatosságra nevelés és a feminista pedagógia kategóriáival és 

igazságállításaival kapcsolatban. Ezek az állítások a tapasztalat és az érzés kategóriáin mint az  

elméleti megértés és a politikai változás útmutatóin alapszanak. Freire kritikai tudatosságot 

építő módszerének alapja az a hit, hogy minden ember tudással bír és képes arra, hogy elol-

vassa az írott szót és megértse a világot. Freire pedagógiájában az elnyomottak a saját tapasz-

talatuk alapos megismerésével érthetik meg a saját erejüket, mint a világ ismerői és alkotói – ez  

a tudás pedig hozzájárul ahhoz, hogy átalakítsák a világukat. A tudatosságra nevelő csoportok-

ban és az egyetem feminista pedagógiájában hasonló módon támaszkodnak a tapasztalatra és  

az érzésekre, ami hozzájárul ahhoz, hogy a világról kialakuljon a társadalmi változás alapját je-

lentő feminista tudás. A Freire-féle és a korai feminista pedagógia mögött is ott van az a felté-

telezés, hogy a közös tapasztalat a politikai elemzés és a cselekvés alapja lehet. A tapasztalat 

és az érzés központi szerepet játszott a tudatosságra nevelésben, és a mai napig központi sze-

repe van az egyetemi feminista pedagógiában. Mindkettőt olyan „belső ismeretként” ismerik el, 

amelyet a társadalom formált, ugyanakkor benne van az ellentmondás lehetősége is. Az érzés 

egy olyan igazsághoz vezethet el, ami mélyebb az elvont racionalitásnál. A tapasztalat, amit el-

méletileg megalkotott kategóriák alapján értelmeznek, szintén lehet alapja az igazság uralkodó 

rendszerével való szembenállásnak, ha a tapasztalat szembemegy azzal, amit „igaznak” vél-

nek és elfogadnak. A feminista tanárok, kezdve a tudatosságra nevelő csoportokban résztvevő  

nőkkel, mind a tapasztalatot, mind az érzést a tudás forrásaként használják, és ezért mindkettőt 

érdemes alaposabban megvizsgálni.

Az érzésre vagy érzelemre hagyományosan úgy tekintenek, mint a nők számára a világról 

szerzett információ forrása. Ahogyan azt fent láttuk, a korai tudatosságra nevelő csoportokban 

az érzés „valódi” tudással szolgált a világról a nők számára egy olyan társadalomban, amely 

semmibe vette az érzékelésük értékét. Az érzés vagy érzelem segítségével próbára lehetett 

tenni, hogy mi igaz az általánosan az emberi természetre vagy kifejezetten a nőkre vonatkozó, 

széles körben elfogadott állításokból. Ilyen állítás például Freud péniszirigységre vonatkozó  
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elmélete48, amit először nők kérdőjeleztek meg amiatt, hogy a női lélektan efféle elméleti leí-

rása nem vágott egybe a nők saját életében tapasztalt érzéseivel. A feminista pedagógia fej-

lődésével az érzés, mint a világról szerzett tudás útmutatója, továbbra is hangsúlyos szerepet 

kapott. Az érzésre vagy az érzelemre egyfajta kapocsként tekintettek a belső igazság vagy  

a belső én és a külső világ között, beleértve az ideológiát, a kultúrát és a hatalomról való egyéb 

diskurzusokat is.49 Azonban amikor a feminista tanárok az érzést vagy érzelmet, mint a tudás 

forrását vizsgálják, számos nehézségbe ütköznek.

Először is, fennáll a veszélye annak, hogy az erős érzelem kifejeződése önmagában  

katartikus, és ezáltal elterelheti a figyelmet arról, hogy tenni kéne valamit az érzés mögött meg-

húzódó okokkal. Az sem világos, hogyan lehet megkülönböztetni az érzelmek széles skáláját 

mint a politikai cselekvés forrását. Elméleti szinten pedig ellentét húzódik aközött, hogy egyfelől  

az érzelem a tudás forrása, másfelől viszont az érzelmeket az uralkodó diskurzusok manipulál-

ják és alakítják. A tudatosságra nevelő csoportok és a feminista gondolkodók egyaránt megál-

lapították, hogy az érzés társadalmi konstrukció, amelyet az uralkodó kultúra manipulál; ugyan-

akkor az érzés maradt az igazság forrása. Berenice Fisher rámutat az ezekben az állításokban 

rejlő ellentmondásokra:

Elméleti szinten nem állíthatjuk egyszerre azt, hogy minden érzés társadalmilag kon-

dicionált, egyes érzések viszont „igazak”. Sokkal hatékonyabb lenne belátnunk, hogy  

a társadalom csak részben alakítja az érzelmeinket, ami teret ad számunkra, hogy 

megkérdőjelezzük és megváltoztassuk a belénk nevelt reakciókat. Ez az a tér, ami  

lehetővé teszi a tudatosságra nevelés folyamatát, és ahol a folyamat során megszülető új  

érzelmi válaszokról gondolkozhatunk (1987, p. 48).

Fisher ezzel a megfogalmazással látszólag Gramsci „jó érzék” elmélete mellett érvel, 

amely a megismerés helye az énünkben és amelyben az elméleti megértés útmutatója maga 

az érzés. Az érzés tehát a megismerés egy formája – a tudás forrása.

Talán Audre Lorde volt az, aki a legtökéletesebben érvelt az érzés mint ellentmondá-

sos tudás forrása mellett. Lorde – aki egy fekete leszbikus feminista gondolkodó és költő –  

a saját, társadalmilag meghatározott és alakított életének egyedi elemeiről ír. Számára az érzés  

a költészet forrása, amellyel megkérdőjelezheti a fehér nyugati férfiközpontú ismeretelméleteket. 

Érzéseit fekete nőként határozottan nem a nyugati ismeretekhez kapcsolja. Lorde így fogalmaz:

Ahogy egyre jobban felfedezzük a saját ősi, nem európai tudatosságunkat, amelyben  

az életet meg kell tapasztalni és amellyel párbeszédbe kell lépni, egyre inkább megta-

nuljuk értékelni az érzéseinket és tisztelni a hatalom titkos forrásait, amelyekből valódi 

tudás és tartós cselekvés származik (1984, p. 57).

48 Sigmund Freud pszichiáter a 20. század első felében alkotta meg a péniszirigység elméletét, amely szerint 4-6 éves 

korban a kislányok rádöbbennek, hogy nekik valami hiányzik, ami a fiúknak megvan, ami irigységet vagy szorongást vált ki 

belőlük. – a szerkesztő megjegyzése
49 Az érzelmek társadalmi konstrukciójáról a kortárs társadalomban lásd Hochschild (1983). Hochschild azzal érvel, hogy 

az érzelem egy „biológiailag adott érzék... egy eszköz, amellyel megismerhetjük a világhoz fűződő kapcsolatunkat” (p. 219). 

Ugyanakkor azt is megvizsgálja, hogy milyen módon lehet manipulálni és megalkotni az érzelmeket.

Lorde tisztában van azzal, hogy az uralkodó társadalom hogyan alakítja azt, hogy mlyen-

nek látjuk és hogyan érezzük magunkat. Így fogalmaz: „a profit, a lineáris hatalom és az intéz-

ményesített dehumanizálás által meghatározott élőhelyeken az érzéseinknek nem lenne sza-

bad túlélniük” (Lorde, 1984, p. 34). Az írónő azonban azt is tudja, hogy az elnyomó bennünk van: 

„Mert mindannyiunkban ott vannak az elvárás és a reakció régi tervrajzai, az elnyomás régi rend-

szerei, és ezeket pontosan akkor kell megváltoztatnunk, amikor ezen struktúrák eredménye-

ként megváltoztatjuk az életkörülményeinket” (Lorde, 1984, p, 123). Lorde ugyan nem tagadja 

meg ezt a „belső elnyomót”, de hisz abban, hogy a mélyebb érzések képesek megkérdőjelezni  

az igazság uralkodó definícióit, és utat mutathatnak egy alternatív nézőpontot tükröző vízió felé:

Miközben felismerjük legmélyebb érzéseinket, szükségszerűen megszabadulunk attól, 

hogy a szenvedés, az önmegtagadás és az a tompaság tegyen minket elégedetté, amely 

olyan gyakran a másik kettő egyetlen alternatívájának tűnik társadalmunkban. Az elnyomás 

elleni, belülről motivált és megerősített tetteink énünk szerves részévé válnak (1984, p. 58).

Lorde számára az érzések az elemzés és a tettek vezérfonalát adják. Az érzéseket ebben 

az értelemben valóban a társadalom formálja és alakítja, de Lorde ragaszkodik egy mélyebb 

valósághoz, ahol közelebb érezhetjük magunkat emberi mivoltunkhoz. Ez tükrözi Freire huma-

nizálásról szóló elméletét mint egy újfajta létezést a világban, ami nagyban különbözik az el-

nyomottak és az elnyomók életétől is. Lorde szerint ez az érzékiség ereje; az ő értelmezésében  

az érzékiség az „énérzetünk kezdete és a legerősebb érzéseink káosza közötti mérték”, egy 

olyan erőforrás, amely „ki nem mondott vagy fel nem ismert érzéseink hatalmában gyökerezik” 

(1984, p. 53). Azért tagadták, hogy az érzékiség a hatalom és a tudás forrása lehet, mert ez 

megkérdőjelezheti az uralkodó viszonyokat. Lorde számára azonban az érzékiség ereje lesz  

a vízionárius társadalmi változás mozgatórugója.

Hiába lesz Lorde gondolatmenetében az érzés és az érzékiség a világ megismerésének 

forrása, nem veti el az elemzést és a racionalitást sem. Ugyanakkor megkérdőjelezi, mennyire 

mély megértés érhető el az életünket alakító erőkkel kapcsolatban, ha azokat csak racionalitás-

sal és az uralkodó ideológia által nyújtott elvont elemzési módszerekkel vizsgáljuk. Foucault-i 

értelmezésben ő is egy olyan nézőpontot keres, ahonnan megkérdőjelezhető az igazság ural-

kodó rendszere és gondolatvilágának középpontjában az áll, hogy a kizárólag az elfogadott 

diskurzusok keretein belül végzett elemzés nem vezet el a hatalom szerkezetének gyökeréig. 

Ezt jelenti a szállóigévé vált mondata: „A mester eszközével nem bontható le a mester háza”. 

Lorde így érvel:

A racionalitás nem szükségtelen. A tudás káoszát szolgálja. Az érzést szolgálja. Segít 

abban, hogy eljussunk egyik helyről a másikra. De ha nem tiszteled ezeket a helyeket,  

az utadnak semmi értelme. Gyakran ez történik, amikor a racionalitást és a körkörös, 

akadémiai, elemző gondolkodást dicsőítjük. Én azonban nem gondolom, hogy az érzés/ 

gondolat egymást kizáró kettősség volna. Úgy tekintek rájuk, mint a módok és kombiná-

ciók választékára (1984, p. 100).

Lorde-nak az érzésekre és az érzékiségre mint a hatalom és a tudás forrására vonatkozó 

eszmefuttatása azon a feltételezésen alapul, hogy az emberek érezni tudnak és képesek az 
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önkritikára; az embereket nem pusztán az uralkodó diskurzusok alakítják. Meglehet, az el-

nyomó bennünk él, de Lorde kitart amellett, hogy mi is képesek vagyunk megkérdőjelezni sa-

ját érzéseinket és tudásunkat. Ha mindezt összekapcsoljuk a pozicionalitás50 elismerésével, 

akkor az érzések érvényesítésével a politikai fókuszú feminista oktatás fontos forrását dolgoz-

hatjuk ki. Lorde és Fisher is úgy véli, hogy az érzés és a tapasztalat útján szerzett ismeret 

kollektív vizsgálatot és folyamatos újraértékelést kíván meg. Ez egy esetleges és pozíciótól 

függő igazságállítás.

Ha az érzés, mint a hatalommal szembenálló tudás forrása melletti érvelés egyszerre 

erős és ellentmondásokkal teli, akkor a feminista politikai cselekvés alapjául szolgáló tapasz-

talat is az. A feminista pedagógia egyik alapvető megállapítása, hogy a tapasztalat a tudás 

forrása és a feminista tanulás fókusza. Ez hasonlít Freirének a „világ olvasására” vonatkozó 

felszólításához, amelynek során megkeressük azokat a további kérdéseket felvető (generatív) 

témákat, amelyek magukba foglalják a hatalmi viszonyokat és társadalmi struktúrákat. A női 

tapasztalatok megosztása a korai tudatosságra nevelő csoportok egyik mozgatórugója volt, 

és ez a mai napig fontos módszer a feminista pedagógiában. Ez a tapasztalat materialista 

felfogása, amely szerint a nőknek meg kell vizsgálniuk, amit kézzelfoghatóan, a saját testük-

ben át- és megéltek. Adrienne Rich egyik korai esszéjében is a tapasztalat anyagi jellegéről 

beszél: „Ahhoz, hogy nőként gondolkozhassunk a férfiak világában ... emlékeznünk kell arra, 

hogy minden elme egy testben lakik, felelősséggel kell bánnunk a női testtel, amelyben élünk; 

folyamatosan össze kell vetnünk a hipotéziseket a megélt tapasztalattal” (1979, p. 243).

Az már a nőmozgalom elején kiderült, hogy a tapasztalatról mint a női ismeretek forrásá-

ról szóló állítások alapja az, hogy egy közös női létet feltételeznek. A nőket egységes és nagy-

jából homogén csoportnak tekintették. Sarachild például olyan új elméletek megalkotásáról 

beszél, amelyek „tükrözik a nők valódi tapasztalatát, érzéseit és szükségleteit” (1975, p. 148).  

A „női lét” általános tapasztalatára vonatkozó, ki nem mondott feltételezést végül a poszt-

modern feminizmus kritikája, valamint a leszbikus és színesbőrű nők egyre hangsúlyosabb 

érdekérvényesítése robbantotta fel. Az általános „nő” valójában „fehér, heteroszexuális,  

középosztálybeli nőt” jelentett még azoknak a heteroszexuális, szocialista feministáknak vagy  

a polgárjogi mozgalmak női veteránjainak is, akik aktívan részt vettek az osztály- és faji harcok-

ban. Ez pedig megkérdőjelezte a tapasztalatot és az érzést mint a világ problémamentes, gya-

korlatba átültethető megismerésének forrását. „A női tapasztalat sohasem olyan egységes, 

olyan megismerhető, olyan univerzális és olyan stabil, mint amilyennek tudni szeretnénk” – írja 

Diana Fuss (1989, p. 114).

50 A pozicionalitás (positionality) azt jelenti, hogy az egyes emberek személyes értékei, nézetei és a térben és időben el-

foglalt helyük meghatározza, hogy hogyan látják és értelmezik a világot. Ebben a tekintetben a társadalmi nem, a faj, az 

osztály és az identitás más elemei az adott társadalmi és térbeli pozíció jelzői és nem örökre adott, állandó jellemzők.  

– a szerkesztő megjegyzése

A különbözőség kérdése

A színesbőrű nők és a posztmodern kritikusok ugyan megkérdőjelezték a női tapaszta-

lat egységes felfogását, de ez nem jelentette azt, hogy a feminista tanárok már nem tekintik  

a tapasztalatot a tudás forrásának. Magát a tapasztalatot persze, az érzéshez hasonlóan, a tár-

sadalom alakítja ki abban az értelemben, hogy csak olyan gondolatok és szavak használatával 

érthetjük és oszthatjuk meg egymással azt, amelyek már egy létező ideológia és nyelv részei. 

De Lorde érzékiségéhez hasonlóan a feminista tanárok is úgy tekintenek a megtestesült nők 

tapasztalataira, mint azon ismeretek forrására, amely rávilágíthat a minket alakító társadalmi fo-

lyamatokra és ideológiákra. Fuss így ír erről: „Egy ilyen helyzet lehetővé teszi, hogy a megélt ta-

pasztalat megjelenjen az osztályteremben, miközben arra is felhívja a figyelmet, hogy közösen 

megvizsgáljuk a társadalmi és történeti gyakorlatok központi szerepét ezeknek a narratíváknak 

a megformálásában és előállításában” (1989, p. 118). Erre a megközelítésre példa Frigga Haug-

nak, illetve annak a német feminista csoportnak a munkássága, amelynek ő is tagja (Haug, 

1987). Haug és a csoport tagjai az ún. kollektív memória segítségével vizsgálják meg a testük-

kel kapcsolatos érzéseiket, hogy felfedezzék saját énjük társadalmi konstrukcióját:

A kollektív gyakorlati munkánk azt a nem kis feladatot vállalta magára, hogy felfedezi azt, 

ahogyan az egyének beleépítik magukat a meglévő struktúrákba és ezzel önmagukat is 

formálják; ahogyan újjáépítik a társadalmi struktúrákat; azt, hogy hol érhető el változás, 

hol koptak el leginkább a láncaink és hol kellett alkalmazkodni (Haug, 1987, p. 41).

Megközelítésük alapvető eleme az önreflexióban való hit, valamint annak elvetése, hogy 

az ember „rögzített, adott, nem megváltoztatható”. A kollektív „memóriamunkával”, az életük 

megosztásával és összehasonlításával Haug és a csoport tagjai a saját maguk alanyiságában 

szeretnék felfedezni az uralkodó ideológia működését.

Hasonló kollektív munka zajlik a Jamaikában működő női színházban, a Sisternben.  

Az 1977-ben alapított színtársulatban munkásosztálybeli jamaikai nők írnak és rendeznek da-

rabokat a saját tapasztalataik közös vizsgálatával. A Sisternben részt vevő nők élettörténeteit 

az Oroszlányszívű lány: Jamaikai nők élettörténetei című kötetben gyűjtötték össze (Sistern & 

Ford-Smith, 1986). A könyv összeállítása során a Sistern tagjai a tapasztalatok közös megosz-

tásának és elemzésének módszerét alkalmazták, ami a színpadi munkájuk részét is képezi. Ho-

nor Ford-Smith, a társulat igazgatója, a következőket írja:

Először kollektív összejöveteleket tartunk. A gyerekkorunktól indulunk és képeket rajzo-

lunk olyan témákról, mint a gyerekkorunk helyszínei, az elnyomás szimbólumai, az életünk, 

a férfiakhoz fűződő viszonyunk, a bőrszínnel kapcsolatos tapasztalataink és az elvégzett 

munkánk (Sistern & Ford-Smith, 1986, p. 15).

Haug és csoportja, valamint a Sistern kollektíva – mint ahogy a korai tudatosságra nevelő 

csoportok és Freirét követő kulturális körök is – a tapasztalat kollektív megosztásával ismerhetik 

meg azokat az erőket, amelyek alakították és alakítják őket. Annak felismerése, hogy az emlé-

kezeten át felfedezett tapasztalat jelentése változik, szintén arra mutat, hogy a természetünk 

milyen mélyen társadalmi és politikai.
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A kulturális feminizmus szemszögéből író színesbőrű nők és a posztmodern feminista 

elméleti szakemberek egyöntetűen kritizálják az univerzális „női tapasztalat” felfogását. Az egy-

séges és univerzális „nő” kategóriáját a színesbőrű nők annak rasszista felhangja miatt kérdő-

jelezték meg, ugyanakkor a posztmodern hatására a feminista elméleti szakemberek legújabb 

elemzései is az alanyiság társadalmi konstrukcióját és az én „bizonytalan” természetét hang-

súlyozzák. A posztmodern feminista kritikusok — például Chris Weedon — azt állítják, hogy 

a társadalmilag adott identitások, mint amilyen a „nő” is, „bizonytalanok, ellentmondásosak, 

változóak és minden egyes megszólalásunkkal folyamatosan újrateremtődnek” (1987, p. 15). 

Ez a fajta elemzés azt vizsgálja, hogy az „alany” miképpen nem válik tárggyá, azaz nem rögzült 

egy statikus társadalmi szerkezetben, hanem folyamatosan teremtődik, sőt, aktívan megteremti 

önmagát, és küzd azért, hogy a létezés új módjait keresse a diskurzus vagy a társadalmi kap-

csolatok új formáiban. Ehhez szükséges, hogy a tapasztalatból szerzett tudás megtárgyalá-

sához minden személy pozicionalitását elismerjék. Így azonban megkérdőjeleződik az alanyi-

ság állandósága, ami Flax művében nem más, mint a „bizonytalan én” (1987). Ha az egyének  

énjére úgy tekintünk, mint ami éppen most épül és készül, akkor megpróbálhatjuk megfigyelni, 

hogy pontosan melyek azok az erők, amelyekkel az egyének önmagukat formálják, és melyek 

azok, amelyek által formálódnak. Maga a „nő” mint kategória is megkérdőjeleződik, hiszen 

egyre gyakrabban tekintenek rá úgy, mint egy ideológia szimbolikus rendszerének egy darabja. 

Donna Haraway az identitás minden ilyen állítását górcső alá veszi:

Miután kemény munkával kivívták a nem, a faj és az osztály társadalmi és történelmi  

kialakulásának elismerését, ez nem jelentheti az alapját az alapvető egységbe vetett hit-

nek. A „női létben” nincs semmi olyan, ami a nőket természetes módon összekötné. Nincs 

is olyan, hogy női „lét”, ez csak egy kifejezetten összetett kategória, amit vitatott szexuális 

diskurzusok és más társadalmi gyakorlatok alkottak meg. A nemi-, faji- vagy osztálytudat 

vívmányát a patriarchátus, a gyarmatosítás és a kapitalizmus ellentmondásos társadalmi 

valóságának borzalmas történelmi tapasztalata kényszeríti ránk (1985, p. 72).

Ezek az elemzések – amelyek a leszbikus és színesbőrű nők kritikáiból erednek – kétségbe 

vonják, hogy a női létnek és a női tapasztalatnak alapvető és egyetemes természete lenne.51

A színesbőrű és leszbikus kritikusok is a társadalmilag adott identitások összetettségét 

hangsúlyozzák. A fekete és más színesbőrű nők azzal sem értenek teljes mértékben egyet, 

hogy a tapasztalat megosztása szolidaritást és elméleti megértést szülne egyfajta közös női 

álláspont alapján. A leszbikus feministák bőrszíntől függetlenül a homofóbia destruktív ter-

mészetére és az Adrienne Rich által csak kötelező heteroszexualitásnak nevezett jelenségre 

figyelmeztetnek. Mint ahogy a fehér heteroszexuális feminista tanárok, ezek az elméleti szak-

emberek is a saját élményeiket használják fel elemzéseikhez, de ezek az élmények nemcsak  

a szexizmus, hanem a rasszizmus, a homofóbia52 és az osztályelnyomás működését is feltárják.  

 

51 Ezt képviseli például Butler (1985), Hull és munkatársai (1982), Joseph és Lewis (1981), Moraga & Anzaldua (1981), Omol-

ade (1987), Russell (1983), Spellman (1985).
52 Jelentése: félelem a homoszexualitástól és a homoszexuális emberektől – a szerkesztő megjegyzése

Ez az összetett perspektíva jellemzi a Combahee Folyó Kollektíva (Combahee River Collec-

tive) nyilatkozatát is, amelyet afrikai-amerikai feministák egy csoportja állított össze Bostonban  

az 1970-es években. A nyilatkozat világosan megfogalmazza, mit jelent a tapasztalat megala-

pozott elmélete azon nők számára, akiknek az értékét az uralkodó társadalom többféleképpen 

is megtagadja. A Combahee Folyó Kollektíva azt állítja, hogy „a legmélyebb és feltehetően 

legradikálisabb politikák közvetlenül a saját identitásunkból származnak, szemben azzal, ha 

valaki más elnyomásának megszüntetéséért dolgozunk” (1983, p. 275). Az afrikai-amerikai nők 

saját identitásának vizsgálata feltárja, hogy a szexizmus és a rasszizmus az elnyomás össze-

kapcsolódó formái:

Gyerekként rádöbbentünk, hogy különbözünk a fiúktól, és másképpen kezeltek minket. 

Például csendben kellett maradnunk, hogy úgy viselkedjünk, ahogy azt „egy hölgynek  

illik”, és hogy a fehérek szemében kevésbé tűnjünk nemkívánatosnak. Ahogy felnőtté válta,  

tudatosodott bennem, hogy mit jelent a férfiak fizikai vagy szexuális bántalmazása. Azon-

ban nem tudtuk elképzelni azt, ami annyira nyilvánvaló volt számunkra, amiről tudtuk, hogy 

valójában történik (Combahee River Collective, 1983, p. 274).

Amikor az afrikai-amerikai tanárok, mint például Michelle Russell vagy Barbara Omol-

ade megfogalmazzák feminista pedagógiájukat, azt a tapasztalat anyagi valójában történő 

vizsgálatára alapozzák. Michelle Russell így számol be egy nőknek szervezett, fekete tanulmá-

nyokba bevezető kurzusáról a Wayne Megyei Közösségi Főiskolán: „Összesen egy órát töltöt-

tünk együtt... A diákok velem és egymás között először azt beszélték meg, hogy mi minden tör-

tént velük csak addig, amíg beléptek a tanterembe. Már önmagában ez is felér egy tanórával”  

(Russell, 1983, p. 155). Amikor Barbara Omolade a tanításról beszélt a New York-i Medgar Evers 

Főiskolán, ahová jellemzően afrikai-amerikai nők járnak, a következőket jegyezte meg:

Senki sem taníthatja meg a diákokat „látni”, de a tanár a felelős azért, hogy az informá-

ciót és a tartalmat koherens módon kapják meg. A tantermi folyamat egyfajta információ- 

megosztás, ahol a diákok megtanulják általánosítani sajátos élettapasztalataikat egy értel-

miségi társakból álló közösségen belül (Omolade, 1987, p. 39).

Russell és Omolade pedagógiája a tapasztalatot kifejezetten anyagi szempontból tekinti 

a tudás forrásának; az így létrehozott tudás pedig megmutatja az elnyomás összekapcsolódó 

formáit, amelyeket a színesbőrű nők megélnek a társadalmunkban.

A színesbőrű nők, a leszbikus nők és az olyan nők tapasztalatainak vizsgálata, akiknek  

a létezése is megkérdőjelezi a fennálló faji, szexuális, heteroszexuális és osztályuralmat, a világ 

olyan megismeréséhez vezethet, amely elismeri a különbözőséget, és rámutat arra, hogy „integ-

rált elemzésre és gyakorlatra van szükség, amely azon a tényen alapul, hogy az elnyomás főbb 

rendszerei egymásra épülnek” (Combahee River Collective, 1983, p. 272). A tapasztalat felé tör-

ténő nyitás nem egy egyetemes és általános női lényeget tár fel, hanem komoly különbségeket 

abban, hogy egyes nők mit tapasztalnak meg, és milyen tudásra tesznek szert, amikor meg-

vizsgálják saját tapasztalataikat. A nők közötti különbségek felismerése komoly kihívás elé ál-

lítja a feminista pedagógiát, megkérdőjelezi a tanár/elméleti szakember tekintélyét, bűntudatot  

és szégyenérzetet kelt, valamint feltárja a diákok, illetve a diákok és a tanárok közötti feszült-
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ségeket. Az afrikai-amerikai nőkről szóló, afrikai-amerikai tanárok által tartott órákon a tapasz-

talat megosztása ugyanolyan közösségi élményt adhat, mint a korai tudatosságra nevelő cso-

portokban. Ahol azonban a diákok különböző privilegizált vagy elnyomott helyzetekből jönnek,  

a tapasztalatok megosztása a szolidaritás megerősítése helyett konfliktusokat szül. Ilyen körül-

mények között a tapasztalat kollektív felfedezés nem a közös tudáshoz és a hasonlóságon ala-

puló szolidaritáshoz vezet, hanem a különbözőség kifejeződése miatti feszültségekhez. Ez ismét 

egy olyan probléma, amelyről Freire pedagógiája nem beszélt: az elnyomás többféle, egymásra 

épülő formái, amit a tapasztalat által megismert világ mutat meg.

Lezárás

A freirei és a feminista pedagógia is az alárendelt és elnyomott csoportokkal azonosítja 

magát és politikai szempontból mellettük áll ki. Mindkettő arra törekszik, hogy igazságot szol-

gáltasson és segítsen az elnyomott csoportok megerősítésében. Freire a felszabadítást, vala-

mint a társadalmi és politikai átalakulást egyetemes célként fektette le, de nem vizsgálta meg  

a saját privilegizált helyzetét és az elnyomott csoportok között fennálló ellentéteket sem. A nyu-

gati modernizmus hagyományának megfelelően ez az elmélet a természetfeletti és egyetemes 

igazságba vetett hiten alapszik. A feminista elmélet, amelyre a posztmodern gondolkodás és  

a színesbőrű nők írásai is hatással voltak, megkérdőjelezi azokat a feltételezéseket, amelyeken 

ez a három egyetemes tétel nyugszik. A feminista elméleti szakemberek szerint alapvető lenne 

felismerni, hogy „nem élhetünk emberi lényként, ha bizonyos értelemben nem öltenénk ma-

gunkra a történelmet” – ahogyan többek között Mitchell (1984) fogalmaz. Saját történelmünk 

elismerése szükséggé teszi saját alanyiságunk és saját érdekeink kifejezését is, miközben 

megpróbáljuk értelmezni és kritikai módon vizsgálni a társadalmunkat. Ez a hozzáállás elveti  

a fősodorbeli férfi gondolkodás általánosító tendenciáját, és ragaszkodik ahhoz, hogy fel-

ismerjük azt a hatalmat és azokat a kiváltságokat, amelyekkel mi magunk is rendelkezünk. 

Ahogy Martin és Mohanty is megjegyzik:

Már annak a tagadása is előjogokon nyugszik, hogy valaki tagadja az identitás vagy a  

pozicionalitás meglétét, hiszen így elutasítja a felelősségvállalást a tényleges történelmi 

vagy társadalmi viszonyokban való részvételért, esetleg tagadja, hogy a pozicionalitás lé-

tezik vagy egyáltalán számít, ez azonban a saját személyes történet megtagadása, és az 

attól való teljes leválás (1986, p. 208).

Az újabb feminista elméletekben komoly teret nyert annak a megkérdőjelezése, hogy 

egy koherens alany egyetlen, lényegi identitással halad-e előre a történelemben. Ehelyett  

a feminista elméleti szakemberek megalkotják az ideológiai és anyagi korlátok között állandóan 

újrateremtődő és változó én elméletét.53 Ez a fajta elméleti elemzés megkérdőjelezi az elnyo-

mottak közös érdekeire vonatkozó feltételezéseket – legyen szó nőkről vagy földművesekről –  

és az olyan univerzális kifejezések használatát, mint az „elnyomás” vagy a „felszabadítás”, 

53 Például lásd Flax (1987), Harding (1986), Smith (1987), Haraway (1985), Hartsock (1983), O’Brien (1981), Diamond & 

Quinby (1988), Alcoff (1988), Feminist Studies (1988).

hacsak a kifejezés használója nem helyezi el ezeket az állításokat egy jól meghatározott tör-

ténelmi és társadalmi kontextusban. Az utóbbi idők feminista elméletei – különösen a színes-

bőrű feminista írók művei által állított kihívások – arra vezetnek, hogy mindig meg kell határoz-

nunk egy bizonyos történelmi és társadalmi identitást; el kell magunkat helyezni; és miután 

felismertük, hogy saját konstruált identitásunkról is csak részleges tudásunk van, szövetsé-

geket kell építeni. Annak a felismerésnek, hogy az embereket az osztállyal, fajjal, nemmel és 

más, társadalmilag meghatározott identitásokkal kapcsolatos tapasztalatok is formálják, óriási 

hatása van a pedagógiára, mert szükségessé teszi nemcsak a diákok, de a tanárok alanyi 

helyzetének tudatos ismeretét. Ez az elemzés azt is jelenti, hogy a pedagógiára is úgy kell te-

kintenünk, mint ami vitatott és mint ami az alanyok – a tanárok és a diákok közötti – párbeszéd 

helyszíne, akiknek az identitása – Chris Weedon (1987) szavaival –ellentmondásos és változó.

A „bizonytalan énnek, az alanyiság összetettségének” elméleti megfogalmazása – Giroux 

(1988, p. 93) ezt nevezi „többrétű alanynak” –, valamint a saját történelmünkhöz való viszonyu-

lás szükségessége szintén komoly kérdéseket vet fel a felszabadító pedagógiák számára. Ha 

minden ember identitását annak teljes történelmi és társadalmi összetettségében mint változó 

alanyi pozíciót képzeljük el, amely részleges tudáson alapul és mélyen ellentmondásos különb-

ségeket tükröz, akkor hogyan képzelhetjük el azt a felszabadító pedagógiát, amely az elnyomás 

különböző formái ellen küzd? Hogyan használhatjuk a feminista elméletet és pedagógiát ah-

hoz, hogy elérhessük a Freire által megálmodott társadalmi igazságosságot és felszabadítást?

A feminista pedagógia által felvetett kérdések összetettségében elkezdhetjük felis-

merni a különböző történelmekből, kiváltságból, elnyomásból és hatalomból eredő feszültsé-

gek valóságát, ahogyan azokat a tanárok és a diákok az osztálytermekben megélik. Azzal, ha  

felismerjük ezeket a feszültségeket és különbségeket, még nem vetjük el a társadalmi igaz-

ságosság és megerősítés célját, de világossá válik, hogy szükséges felismerni az esetleges 

és a körülményektől függő igényeket, és hogy el kell ismerni saját történelmünket és vál-

tozó énünket. A feminista munka egyik jelentős területe a tapasztalat és az érzelem kollektív 

elemzésén alapszik, mint például Haug és csoportja Németországban vagy a Sistern szín-

társulat által végzett munka. Számos tekintetben ezek a projektek a tudatosságra nevelés-

hez kanyarodnak vissza, de sokkal fejlettebb ideológia áll mögöttük, és nagyon is tudatában 

vannak a különbözőségnek. A kollektív vizsgálathoz, ahogy Fisher fogalmaz, „szükség van  

a tapasztalat rétegeinek – mind az adott nő ellentmondásos, mind a különböző nők egymás-

nak ellentmondó tapasztalatainak – lassú feltárására” (1987, p. 49). Egy másik megközelítés  

a Reagon (1987) által koalícióépítésnek nevezett elméleten, azaz a különbözőség elismerésén 

és érvényesítésén alapszik. Ehhez hasonló az a folyamat, ahogy Minnie Bruce Pratt (1984) 

értekezésében megpróbál megbékélni saját privilegizált, fehér, női identitásával az amerikai 

délen. Martin és Mohanty (1986) szerint ez egyfajta „otthon”, ahol el lehet ismerni, milyen 

nehéz megbékélni az előjogokkal, az elnyomással, az elnyomásból származó előnyökkel vagy 

az elnyomásból fakadó haraggal. Ez megerősíti a különbségeket és a konfliktusokat, de nem 

a különbözőség tagadására, hanem a közös célok köré épülő koalíciók létrehozására tesz  

kísérletet (Smith, 1983).

A KRITIKAI PEDAGÓGIA ALAPJAI FREIRE ÉS A KÜLÖNBÖZŐSÉG FEMINISTA PEDAGÓGIÁJA



130 131

Nyilvánvaló, hogy ez a fajta pedagógia és a tapasztalatok feltárása kockázatos és fáj-

dalommal teli egy olyan társadalomban, ahol az előjog és az elnyomás jelen van. Ebből kö-

vetkezik, hogy a kritikai tudatosság és az elnyomás elleni küzdelem freirei víziójának sokkal 

összetettebb megvalósítására lenne szükség. Ugyanakkor ennek szerves részét képezik 

Freire nézetei az utópisztikus és vízionárius pedagógiával kapcsolatban. Ahogy Michelle 

Russell (1983) fogalmaz:

Az élet más területein beszélhetünk küzdelemről, szerveződésről, szabotázsról, túlélésről, 

sőt taktikai és stratégia győzelemről. Azonban a felszabadítás és az igazság csak az álmok-

ban kerül a vízió középpontjába. Ez az a hely, ahol képzeletben megtesszük mindazt, amit 

a tudatosságunk megkövetel, de a helyzetünk még nem tesz lehetővé (p. 167).

Fordította: Beke Cz. Zsolt

IRODALOM

Alcoff, L. (1988). Cultural feminism versus poststructuralism: the identity crisis in feminist theory. Signs, 13(3), 405–37.  

de Beauvoir, S. (1953). The second sex. Knopf.

Berlak, A. (1989). Teaching for outrage and empathy in the liberal arts. Educational Foundations, 3(2), 69–94.

Du Bois, E., Kelly, G., Kennedy, E., Korsmeyer, C. & Robinson, L. (Szerk.) (1985). Feminist scholarship kindling in the groves 

          of academe. University of Illinois Press.

Boxer, M. (1988). For and about women: the theory and practice of women’s studies in the United States. In E. Minnich, 

J. O’Barr & R. Rosenfeld (Szerk.), Reconstructing the academy: Women’s education and women’s studies (pp. 69-103). 

          University of Chicago Press.

Britzman, D. (1990). Decentering discourses in teacher education: or, the unleashing of unpopular things. Paper delivered 

          at the meetings of the American Educational Research Association, Boston, April.

Britzman, D. (1992). The terrible problem of knowing thyself: towards a poststructuralist account of teacher identity. 

           Journal of Curriculum Theory, Spring, 23-46.

Bunch, C. (1983). Not by degrees: feminist theory and education. In C. Bunch & S. Pollack, (Szerk.), Learning Our Way  

          (pp. 12-14). The Crossing Press.

Bunch, C. & Pollack, S. (Szerk.) (1983). Learning our way: The Crossing Press.

Butler, J. (1985). Toward a pedagogy of every woman’s studies. In M. Culley & C. Portuges (Szerk.), Gendered subjects. 

          Routledge and Kegan Paul.

Cherryholmes, C. (1988). Power and criticism: Poststructural investigations in education, Teachers College Press.

Combahee River Collective (1983). Combahee River Collective Statement. In B. Smith (Szerk.), Home girls (pp. 264-274). 

          Kitchen Table, Women of Color Press.

Culley, M. & Portuges, C. (1985a). Introduction. In M. Culley & C. Portuges (Szerk.), Gendered subjects. Routledge and Kegan Paul. 

Culley, M. & Portuges, C. (1985b). The politics of nurturance. In M. Culley & C. Portuges, eds, Gendered subjects.  

          Routledge and Kegan Paul.

Culley, M. & Portuges, C. (1985c). Anger and authority in the introductory women’s studies classroom. In M. Culley & C. 

          Portuges (Szerk.), Gendered subjects. Routledge and Kegan Paul.

Davis, B. H. (1983). Teaching the feminist minority. In C. Bunch & S. Pollack (Szerk.), Learning our way. The Crossing Press.

Diamond, I. & Quinby, L. (Szerk.) (1988). Feminism and Foucault. Boston: Northeastern University Press.

Ellsworth, E. (1989). Why doesn’t this feel empowering? Harvard Educational Review ,59, 297-324.

Evans, S. (1980). Personal politics. Vintage Press.

Farnhum, C. (Szerk.) (1987). The impact of feminist research in the academy. University of Indiana Press.

Feminist Studies (1988). Special issue on feminism and deconstruction, 14(1).

Fisher, B. (1980). What is feminist pedagogy? Radical Teacher, 18(22).

Fisher, B. (1982). Professing feminism: feminist academics and the women’s movement. Psychology of Women Quarterly, 

          7(1), 55–69.

Fisher, B. (1984). Guilt and shame in the women’s movement: the radical ideal of political action and its meaning for 

          feminist intellectuals. Feminist Studies, 10(2), 185–212.

Fisher, B. (1987). The heart has its reasons: feeling, thinking, and community building in feminist education. Women’s 

          Studies Quarterly, 15 (3-4), 40–58.

Flax, J. (1987). Postmodernism and gender relations in feminist theory. Signs, 12(4), 621-43.

Freire, P. (1971). Pedagogy of the Oppressed. Herder and Herder.

Freire, P. (1973). Education for Critical Consciousness. Seabury Press.

Freire, P. (1985). The adult literacy process as cultural action for freedom. In P. Freire, The Politics of Education. Bergin 

          and Garvey.

Freire, P. & Shor, I. (1987). A pedagogy for liberation. Macmillan.

Friedman, S. (1985). Authority in the feminist classroom: a contradiction in terms? In M. Culley & C.Portuges (Szerk.), 

          Gendered subjects. Routledge and Kegan Paul.

Fuss, D. (1989). Essentially speaking. Routledge.

Giroux, H. (1988). Schooling and the struggle for public life. University of Minnesota Press.

Giroux, H. (Szerk.) (1991). Postmodernism, feminism and cultural politics. State University of New York Press.

Giroux, H. & Simon, R. (Szerk.) (1989). Popular culture, schooling and everyday life. Bergin and Garvey.

Gordon, L. (1975). A socialist view of women’s studies: areply to the editorial, Signs, 1(2), 555–62.

Haraway, D. (1985). A manifesto for cyborgs. Socialist Review, 80, 60–85.

Harding, S. (1986). The science question in feminism. University of Cornell Press.

Hartsock, N. (1983). Money, Sex and Power. Longman.

Haug, F. (1987). Female sexualization. Verso.

Hochschild, A. (1983). The managed heart. University of California Press

hooks, b. (1981). Ain’t la woman? South End Press.

hooks, b. (1984). Feminist theory from margin to center. South End Press.

hooks, b. (1989). ‘on self-recovery’. In b. hooks, talking back: thinking feminist, thinking black. South End Press.

Howe, F. (1984). Myths of coeducation. Bloomington: University of Indiana Press.

Hull, G.Bell Scott, P. & Smith, B. (Szerk.) (1982). But some of us are brave. Old Westbury, NY: The Feminist Press.

Jagger, A. (1983). Feminist politics and human nature. Harvester Press.

A KRITIKAI PEDAGÓGIA ALAPJAI FREIRE ÉS A KÜLÖNBÖZŐSÉG FEMINISTA PEDAGÓGIÁJA



132
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Azok a tanárok, akiknek van elképzelésük a demokratikus oktatásról, abból indulnak ki, 

hogy a tanulás sohasem korlátozódik kizárólag az intézményesített osztályteremre. A demok-

ratikus pedagógus elutasítja azt a hagyományos téves feltételezést, miszerint az egyetemi kör-

nyezet nem a „való világ” és ennek megfelelően kell tanítani. A demokratikus pedagógus át-

tör azon a téves értelmezésen, amely szerint az üzleti érdekek által vezérelt egyetem elkülönül  

a való élettől és ehelyett arra törekszik, hogy az iskolai oktatást úgy álmodja újra, mint ami  

a való világ tapasztalatainak és a való életünknek a része. Ha magunkévá tesszük a demokra-

tikus oktatás gondolatát, akkor úgy tekintünk a tanításra és a tanulásra, mint egy folyamatosan 

zajló folyamatra. Az osztálytermekben szerzett tudást megosztjuk az adott kereteken túl is,  

és ezzel megkérdőjelezzük azt a felfogást, miszerint a tudás bizonyos formái mindig és kizárólag 

csak az elit számára elérhetőek.

Amikor tanárként a demokratikus oktatást támogatjuk, akkor automatikusan a széles körű 

írástudást is támogatjuk. Az írástudás biztosítása létfontosságú kapocs az állami iskolarendszer 

és az egyetemek között. A közoktatás a mindenki számára kötelező iskolai oktatás, amelynek 

feladata, hogy megtanítsa a diákokat írni és olvasni, és remélhetőleg a kritikus gondolkodás 

valamilyen formájára is. Így aztán mindenki, aki tud írni és olvasni, rendelkezik azokkal az esz-

közökkel, amelyek szükségesek a magasabb szintű tanuláshoz még akkor is, ha ez a tanulás 

nem történhet és nem is történik egyetemi keretek között. A kormány kötelezővé teszi a köz-

oktatásban való részvételt, és ezzel megerősíti a demokratikus oktatást támogató közpolitikát. 

Azonban az osztályelitizmus politikája miatt az ismeretek tanításának módjában rejlő előítéletek 

gyakran azt tanítják az ilyen környezetben tanuló diákoknak, hogy nem számítanak elég művelt 

tanulónak, ha nem járnak egyetemre. Ez azt jelenti, hogy sok diák felhagy a tanulás gyakorlatával, 

mert a középiskola elvégzése után úgy érzi, hogy a tanulásnak csak akkor van szerepe az éle-

tében, ha tovább akar tanulni a felsőoktatásban. A közoktatásban gyakran azt tanulják a diákok, 

hogy az egyetem nem a „való világ” és hogy az ott elsajátított elméleti tudásnak nincs semmi 

haszna az egyetem falain kívül. Annak ellenére, hogy az összes egyetemen tanított tudás és  

az összes olyan tudás, amely könyvekből származik, bármely olvasó/gondolkodó ember szá-

mára hozzáférhető függetlenül attól, hogy látogat-e egyetemi órákat vagy sem, a szorosan fel-

épített osztályhatárok a legtöbb középiskolát végzett, de nem egyetemre járó diákot visszatartják 

a további tanulástól. Még az alapfokú egyetemi képzést elvégző hallgatók is hajlamosak abba-

hagyni a tanulást, miután elhagyják az egyetemi környezetet és belépnek a mindennapi munka 

világába. Ez abból a téves feltételezésből ered, hogy a könyvalapú tanulásnak kevés szerepe van 

az új, munkavállalói életükben. Megdöbbentő, hogy hányan nem olvasnak soha többé könyvet 

azután, hogy lediplomáztak. És ha olvasnak is, többé nem tanulnak.

Ahhoz, hogy a tanulás szellemét a tanteremben történő és a tanórán kívüli tanulásba is 

bevigyük, a tanulást olyan élményként kell felfogni, amely az élet egészét gazdagítja. Parker Pal-

mer (1998) író és aktivista T. H. White Üdv néked, Arthur, nagy király című művéből idézve Merlin,  

a nagy varázsló bölcsességét méltatja, amikor az kijelenti:

A szomorúság ellen ... a legjobb orvosság a tanulás. Ez az egyetlen, ami mindig használ. 

... Megtanulni, milyen a világ, és miért olyan, amilyen. A tanulás az egyetlen, amibe sose 

fárad bele az ember, amit sose érez idegennek, gyötrelmesnek, ijesztőnek, elkedvetlenítő-

nek, az egyetlen, amit sose bán meg. A tanulás az, ami neked való.1

Palmer (1998) ehhez a kijelentéshez hozzáteszi saját létfontosságú felismerését is, 

amely szerint:

az igazi oktatás – ez a tanításnak és tanulásnak nevezett mély, emberek között zajló mű-

velet – nem csupán az információszerzésről vagy a munkaszerzésről szól. Az oktatás  

a gyógyulásról és a teljességről szól. A képessé válásról, a felszabadulásról, a transzcen-

denciáról2 és az életerő megújításáról szól. Arról szól, hogy rátaláljunk és jogot formáljunk 

önmagunkra és a helyünkre a világban.

Mivel a világban elfoglalt helyünk folyamatosan változik, folyamatosan tanulnunk kell azt 

is, hogy teljes mértékben a jelenben éljünk. Ha nem vagyunk teljesen a jelenben, megreke-

dünk a múltban, és a tanulási képességünk csökken.

Azok a pedagógusok, akik vállalják a kihívást, hogy osztálytermi kereteken kívül is tanít-

sanak, hogy a világba kilépve osszák meg a tudást, sokféle stílust elsajátítanak az információ 

átadásához. Egy tanár számára ez az egyik legértékesebb készség. Figyelmes gyakorlás ré-

vén megtanuljuk azt a nyelvet használni, amely képes rátapintani a lényegre, bármilyen taní-

tási környezetben találjuk is magunkat. Amikor a demokratikus pedagógia iránt elkötelezett 

egyetemi tanárok a tantermen kívül osztják meg tudásukat, akkor az általunk végzett munka 

eloszlatja azt az elképzelést, miszerint az akadémiai szférában dolgozóknak fogalmuk sincs 

az egyetemek megszentelt csarnokain kívüli világról. Megnyitjuk a tanulás terét, hogy befoga-

dóbbá váljon, és folyamatosan törekszünk arra, hogy fejlesszük tanári képességeinket. Ezek  

a haladó gyakorlatok létfontosságúak a demokratikus oktatás fenntartásához mind az osztály-

teremben, mind pedig azon kívül.

Az a tekintélyelvű gyakorlat, amit számos intézmény támogat és bátorít, aláássa az osz-

tályteremben folyó demokratikus oktatást. Azáltal, hogy aláássa az oktatást mint a szabadság 

gyakorlatát, az osztályteremben gyakorolt tekintélyelvűség elemberteleníti, és ezzel ellehetet-

leníti azt a „varázslatot”, ami mindig jelen van, amikor az emberek aktívan tanulnak. Elveszi a ta-

nulás örömét, elfojtóvá és elnyomóvá teszi a gyakorlatot. A tekintélyelvű tanároknak gyakran az 

a meggyőződésük, hogy csak ők az igazán „komoly” tanárok. A demokratikus pedagógusokra 

konzervatívabb társaik gyakran aggatják azt a címkét, hogy nem olyan szigorúak, vagy hogy 

nem tartják magukat semmilyen színvonalhoz. Ez különösen akkor van így, amikor a demokra-

tikus pedagógus az örömteli gyakorlat szellemét próbálja megteremteni az osztályteremben. 

Paulo Freire A szív pedagógiája (Pedagogy of the Heart) című művében azt állítja, hogy a de-

mokratikus pedagógusoknak „mindent meg kell tenniük azért, hogy olyan légkört teremtsenek 

az osztályteremben, amelyben a tanítás és a tanulás komoly, ám egyben boldogságot okozó 

tevékenység.” A továbbiakban kifejti:

1 Szíjgyártó László fordítása (Gondolat, 1973; Partvonal Kiadó, 2018) – a fordító megjegyzése
2 A transzcendencia jelentése kb. természetfeletti. – a szerkesztő megjegyzése
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Csak egy tekintélyelvű elme tekintheti a nevelést unalmas feladatnak. A demokratikus  

pedagógusok a tanítás és a tanulás tevékenységét csakis komoly, nehéz feladatnak  

tekinthetik, amely nemcsak elégedettséghez vezet, hanem önmagában is élvezetes. Az 

elégedettség, amellyel a diákok elé áll, a bizalom, amellyel beszél, a nyitottság, amellyel 

odafigyel és az igazságosság, amellyel a diákok problémáival foglalkozik – ezek teszik  

a demokratikus pedagógust példaképpé. Tekintélyét a szabadság megsértése nélkül érvé-

nyesíti. … Mivel tiszteletben tartja a szabadságot, őt is tisztelik.

A demokratikus pedagógusok a viselkedésükkel mutatják meg, hogy nem bocsátkoz-

nak a társadalmilag elfogadott pszichológiai hasítás3 olyan formáiba, mint amikor valaki csak  

az osztályteremben tanít, majd úgy tesz, mintha a tudás minden más környezetben értelmetlen 

volna. Ha a tanulóknak mindezt megtanítják, akkor a tanulást egy teljes folyamatnak élik meg, 

nem pedig egy olyan korlátozó gyakorlatnak, amely elszakítja és elidegeníti őket a világtól.

A demokratikus pedagógus számára a pedagógia központi tere a beszélgetés. Az infor-

máció megosztását és az eszmecserét szolgáló beszélgetés az a gyakorlat – mind akadémiai 

környezetben, mind pedig azon kívül –, amely megerősíti a hallgatóságban, hogy a tanulás 

változatos időkeretek között történhet (öt perc alatt is sokat elmondhatunk és tanulhatunk) és 

hogy a tudást sokféle beszédmódban lehet megosztani. Míg a tanárok ritkán használják az 

osztályteremben a köznyelvi beszédet, más környezetben éppen ez lehet az a közlési mód, 

amit előnyben részesítenek. Amikor az oktatási intézmények fő céljává a polgári modor okta-

tása válik, akkor a sztenderd angolon4 kívül semmilyen köznyelvi beszédet és tájnyelvet nem 

tartanak kívánatosnak. Sőt, ezeket nyíltan leértékelik. A demokratikus pedagógus, bár elismeri 

a sztenderd angol értékét, a nyelvi sokszínűséget is értéknek tekinti. Ha egy osztályterem-

ben a sztenderd angolt második nyelvként használók anyanyelvét is elismerik, akkor a tanulók 

kétnyelvűségükre vonatkozó önbecsülése megerősödik. Ez a megbecsülés akkor valósul-

hat meg, ha a tanárok olyan tanítási gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek tiszteletben tartják  

a sokszínűséget és ellenállnak a felsőoktatásban megszokott tendenciának, amelynek fő célja  

az uralkodó értékek fenntartása.

Demokratikus oktatóként természetesen azon kell dolgoznunk, hogy megtaláljuk a mód-

ját annak, hogy úgy tanítsunk és úgy osszuk meg a tudást, hogy az ne erősítse a létező ha-

talmi viszonyokat (vagyis a faji, nemi, osztály és vallási hierarchiákat). A beszéd és a jelenlét 

sokfélesége olyan erőforrásnak tekinthető, amely minden tanulási tapasztalatot gazdagabbá 

tesz. Az elmúlt években pedagógusként mindannyiunknak meg kellett vizsgálnunk azt, hogy 

hogyan támogatjuk – tudatosan vagy öntudatlanul – a fennálló uralmi viszonyokat. A demokra-

tikus pedagógusok mindannyiunkat arra bátorítottak, hogy legyünk tudatosabbak és hozzunk 

tudatosabb döntéseket. Az intézményeinkben megszervezett tanulás módja miatt akaratlanul 

3 A hasítás egyfajta énvédő mechanizmus, amelynek „célja, hogy leegyszerűsítő módon „feketének vagy fehérnek”  

lássa a világot azért, hogy elkerülje a helyzetek bonyolultságából származó feszültséget.” Forrás: Wikipedia – Elhárító 

mechanizmus
4 angolul: Standard English – az angolnak a magasan képzett emberek által beszélt és ezért a leggyakrabban a médiában is 

használt formája. – a szerkesztő megjegyzése

is összejátszhatunk az uralkodó társadalmi berendezkedéssel. Előfordulhat az is, hogy olyan 

tananyagot gyűjtünk a tanításhoz, amely nem elfogult, mégis elfogult módon adjuk azt elő,  

és így ráerősítünk a meglévő elnyomó hierarchiákra.

A társadalmi igazságosságért küzdő, folyamatosan jelenlévő mozgalmak hiányában  

a progresszív oktatás még fontosabbá válik országunkban, hiszen ez lehet az egyetlen olyan 

hely, ahol az embereket támogatják a kritikai tudatosság megszerzésében és az uralom meg-

szüntetése iránti elköteleződés kifejlesztésében. Az a két társadalmi igazságosságért küzdő 

mozgalom, amely a legnagyobb átalakító hatással volt kultúránkra a rasszizmus elleni küzde-

lem és a feminista mozgalom. Mivel tudták, hogy az aktivizmus gyakran lanyhul azután, hogy 

sikerül kiharcolni a polgárjogokat, mindkét mozgalom azon munkálkodott, hogy helyszíneket 

hozzon létre az akadémiai tanulmányok számára. Erre éppen azért volt szükség, hogy az egye-

temi tanulmányok és a tanulás elfogulatlan megközelítése ne csak az iskolai és egyetemi kör-

nyezetben legyen elfogadott, hanem minden akadémiai tudományág átalakításában egyfajta 

katalizátorként működjön. A tanulás így a szabadság gyakorlására nevelné a diákokat, nem 

pedig a fennálló uralmi rendszer fenntartására.

A faj és a társadalmi nem kérdéseinek egyetemi környezetben zajló, haladó szemléletű 

tanulmányozásának hatása messze túlmutat az egyetemi tantermeken. Azok a demokratikus 

pedagógusok, akik az elfogult tanítási módszerek megszüntetéséért küzdöttek, áthidalták  

a szakadékot az akadémiai és az úgynevezett „való világ” között. Jóval azelőtt, hogy a haladó 

szellemű tudósok érdeklődni kezdtek volna a faj vagy a társadalmi nem kérdései, a sokszínű-

ség és a multikulturalizmus iránt, a nagyvállalatok felismerték, hogy oktatniuk kell a dolgo-

zóikat – különösen az üzletkötőket, akiknek az volt a feladatuk, hogy új piacokat teremtse-

nek világszerte – a másságról, más kultúrákról. Természetesen ennek a megközelítésnek az 

alapja nem az uralom megszüntetése volt, hanem a piaci érdekek szolgálata, de mindeközben  

a konzervatívok és a liberálisok egyaránt világosan felismerték, hogy ebben az országban  

a diákoknak olyan szempontokat kell tanítani, amik elismerik a különböző fajta tudásokat.  

E váltás nyomán, amely a hatalom fenntartására irányuló kapitalista törekvéseknek köszön-

hetően jött létre a globális piacon, az antirasszista5 és antiszexista6 szószólók sikeresen 

lobbizhattak azért, hogy ne maradjon észrevétlen az, ahogyan a fehér felsőbbrendűség7 és  

a nacionalizmus8 imperialista9 nézetei elfogulttá tették a tananyagot, valamint a pedagógusok 

tanítási stílusát és stratégiáit.

A faj és a rasszizmus, valamint a társadalmi nemek és a feminizmus témájáról szóló 

írásban és szóban folyó akadémiai párbeszéd jelentős hatást gyakorolt azzal, hogy összekap-

5 A faji megkülönböztetés ellen kiálló. – a szerkesztő megjegyzése
6 A szexizmus, vagyis azon felfogás ellen kiálló, amely az egyik nemet (a férfit) magasabb rendűnek képzeli, mint a másikat 

(a nőt). – a szerkesztő megjegyzése
7 A fehér felsőbbrendűség az az ideológia vagy hit, hogy a fehér emberek felsőbbrendűek más rasszokhoz képest és ural-

kodniuk kéne fölöttük. – a szerkesztő megjegyzése
8 A nacionalizmus a nemzetté válás folyamatának ideológiája, amely szerint szélsőséges esetben a nemzeti identitás meg-

előz minden más csoporthoz való kötődést. – a szerkesztő megjegyzése
9 Jelentése: birodalomépítő – a szerkesztő megjegyzése
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csolta az igazságosságért az egyetem falain kívül folytatott küzdelmeket a tudás különböző 

módjaival az egyetemen belül. Ez igazán forradalmi volt. Az oktatási intézmények, amelyek  

a kirekesztés alapelveire épültek – arra a feltételezésre, hogy az imperialista fehér felsőbbren-

dűséget hirdető kapitalista patriarchátust10 fenntartó értékek maguk az igazságot testesítik 

meg – elkezdték figyelembe venni az előítéletek valóságát, és elkezdték megvitatni a befoga-

dás jelentőségét. Sokan azonban csak akkor támogatták a befogadást, ha a tudás különböző 

módjait úgy tanították, mintha azok alárendeltek és alsóbbrendűek volnának a nyugati metafi- 

zikai dualizmusra11 és az uralkodó kultúrára támaszkodó, felsőbbrendű tudásmódokhoz képest.  

A befogadás és a sokszínűség e torz megközelítésének ellensúlyozására a demokratikus pe-

dagógusok a pluralizmus12 értékét hangsúlyozzák. Judith Simmer-Brown (1999) „Elkötelezett-

ség és nyitottság: A pluralizmus átgondolt megközelítése” című értekezésében így fogalmaz:

A pluralizmus nem sokszínűség. A sokszínűség a modern élet ténye – különösen Ameri-

kában. Közösségeinkben óriási – etnikai, faji, vallási – különbségek léteznek. A sokszínű-

ség e különbségek tényét sugallja. A pluralizmus ezzel szemben a sokszínűség tényére 

adott válasz. A pluralizmusban elkötelezzük magunkat amellett, hogy kapcsolatba lé-

pünk a másik emberrel vagy a másik közösséggel. A pluralizmus elköteleződés aziránt, 

hogy kommunikáljunk a tágabb világgal – egy nagyon különböző szomszéddal vagy egy 

távoli közösséggel.

Sok pedagógus magáévá teszi a sokszínűség fogalmát, de ellenáll a pluralizmusnak és 

minden olyan gondolkodásmódnak, amely azt sugallja, hogy nem kellene többé támogatniuk 

az uralkodásra épülő kultúrát.

A pozitív diszkrimináció13 célja a nagyobb sokszínűség megteremtése volt, és – legalábbis 

elméletben – a jóvátétel pozitív gyakorlata, amely hozzáférést biztosított azoknak a csoportok-

nak, akiktől korábban a csoportalapú elnyomás miatt megtagadták az oktatást és más jogokat. 

Számos hibája ellenére a pozitív diszkrimináció sikeresen áttörte a nemi és faji integráció gátjait, 

és különösen a fehér nőknek kedvezett. Ahogy iskoláink egyre sokszínűbbé váltak, a tanáro-

kat gyakran legmélyebb valójukban kérdőjelezték meg. Folyamatosan megkérdőjeleződtek és 

még ma is megkérdőjeleződnek azok a régi elképzelések, amelyek szerint mások műveit kell 

tanulmányozni és megtanulni ahhoz, hogy rátaláljunk a saját elméleteinkre és megvédjük őket.  

Judith Simmer-Brown (1999) éleslátóan rámutat, hogy a tanulásnak ez a módja nem teszi lehe-

tővé számunkra, hogy elfogadjuk a sokféle értelmezést és a bizonytalanságot. Azt állítja, hogy:

[a]z egyik legjobb dolog, amit pedagógusként a diákjainkért tehetünk az, hogy nem 

kényszerítjük őket arra, hogy elméletekhez és határozott elképzelésekhez ragaszkod- 

10 Az a társadalmi és családi berendezkedés, melyben a férfi az uralkodó. – a szerkesztő megjegyzése
11 A (metafizikai) dualizmus azt állítja, hogy a valóságnak két része van: a fizikai test és a nem fizikai elme. Ennek ellentéte az 

a szemlélet, amely szerint minden csak atomokból és energiából épül fel. – a szerkesztő megjegyzése
12 Többféle érték egymás mellett való létezése, a sokszínűség elismerése. – a szerkesztő megjegyzése
13 Itt az eredeti angolban az affirmative action szerepel, amely azokra a szabályokra és gyakorlatokra utal egy adott  

intézményben (pl. egyetemen, munkahelyen), amelyek célja, hogy bevonja azokat, akik korábban aránytalanul kevesen kép-

viseltették magukat pl. bőrszínük, nemük vagy akár szexuális orientációjuk miatt. Az Egyesült Államokban az 1960-as évek-

től jelentek meg az egyetemeken a pozitív megkülönböztetés ilyen gyakorlatai – a szerkesztő megjegyzése 

janak, hanem bátorítjuk a folyamatot, a vizsgálódást és a nem-tudás alkalmait – az ez-

zel járó összes bizonytalansággal együtt. Ez az, ami valóban elősegíti az elmélyülést.  

Ez a nyitottság.

Amikor egy élvonalbeli egyetem tanáraival dolgoztam, hogy segítsek nekik elszakadni 

az oktatás uralkodásra épülő modelljeitől, hallottam, ahogyan fehér férfiak félelmüket és bi-

zonytalanságukat fejezik ki azzal kapcsolatban, hogy lemondjanak az általuk ismert modellek-

ről. A férfiak hajlandóak voltak elfogadni a kihívást, hogy megváltozzanak, mégis féltek, mert 

egyszerűen nem tudták, hogy mi lenne a hatalmuk forrása, ha többé nem a tekintély fajon 

és társadalmi nemen alapuló fogalmára támaszkodnának e hatalom fenntartása érdekében. 

Őszinteségük mindannyiunknak segített elképzelni és megfogalmazni, hogy milyen pozitív 

eredményei lehetnek a tanulás pluralista megközelítésének.

Az egyik legpozitívabb eredmény a „radikális nyitottság” iránti elkötelezettség, valamint 

a különböző nézőpontok felfedezésére és a véleményváltoztatásra való hajlandóság, amikor új 

információval találkozunk. Demokratikus pedagógusként töltött pályafutásom során számos 

zseniális diákkal találkoztam, akik szomjaztak a tanulásra, a szabadság ügyének szolgálatáról 

álmodtak, és kétségbeestek vagy megrökönyödtek attól, hogy az egyetemek úgy vannak felé-

pítve, hogy elembertelenítsenek, és hogy eltávolítsák őket attól a közösségi szellemtől, amely-

ben az életüket élni szeretnék. Ezek a diákok, különösen a különböző osztályokból származó 

színes bőrű, tehetséges diákok, többnyire feladják a reményt. Gyengén teljesítenek a tanulmá-

nyaikban. Magukra öltik az áldozatiság palástját. Megbuknak. Lemorzsolódnak. Legtöbbjüket 

nem igazította el senki, hogy hogyan boldoguljanak egy olyan oktatási rendszerben, amely 

bár az uralom fenntartására épül, nem zárt rendszer, és ezért léteznek benne az ellenállás 

olyan szubkultúrái, amelyekben az oktatás mint a szabadság gyakorlata mégiscsak megtör-

ténik. Túlságosan sok a tehetséges diák, akik soha nem találnak rá ezekre a szubkultúrákra, 

és soha nem találkoznak azokkal a demokratikus pedagógusokkal, akik segíthetnének nekik  

az útkeresésben. Elcsüggednek.

Több mint harminc éve vagyok tanúja annak, hogy ahogyan azok a diákok, akik nem 

akarnak elnyomóvá nevelődni, egyre közelebb kerülnek a diplomázáshoz, majd aztán saját 

magukat szabotálják. Ők azok a diákok, akik akkor fordítanak hátat az iskolának, amikor már 

csak egy félévük vagy egyetlen kurzusuk van hátra a diplomáig. Néha olyan zseniális hallgatók 

ők, akik egyszerűen soha nem írják meg a szakdolgozatukat. Attól tartva, hogy nem lesznek 

képesek megtartani a hitet és nem lesznek képesek demokratikus pedagógusokká válni –  

attól tartva, hogy miután belépnek a rendszerbe, maguk is a rendszer részévé válnak, ezért 

inkább elhagyják a pályát. A versenyalapú oktatás ritkán működik olyan diákok esetében, aki-

ket arra szocializáltak, hogy azt a munkát értékeljék, ami a közösség javát szolgálja. Összetöri, 

szétszakítja őket. Olyan szintű kapcsolatvesztést és széttöredezettséget tapasztalnak, amely 

lerombolja minden örömüket a tanulásban. Ezeknek a diákoknak van a legnagyobb szükségük 

a demokratikus pedagógusok útmutatására.

A demokratikus pedagógus olyan tanulóközösséget kovácsol, amely értéket ad a teljes-

ségnek a megosztottsággal, a szétválasztással és a széthúzással szemben és így valójában 
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a közelség megteremtésén munkálkodik. Palmer ezt így nevezi: „olyan intimitás, amely nem 

törli el a különbözőséget”. Mivel saját magam is olyan diák voltam, aki azoknak a társadalmi 

igazságosságért folytatott radikális mozgalmaknak köszönhetően jutott el az egyetemi alap- 

és mesterképzéshez, amelyek megnyitották a korábban számora zárt tereket, megtanultam 

élni a közösség lehetőségével mindenhol, ahol ezt megtaláltam. Ezzel együtt megtanultam 

faji, nemi, osztály- és vallási hovatartozáson átívelő kapcsolatokat kialakítani annak érdekében, 

hogy megmentsem és megvédjem az énemnek azt a részét, amely az akadémiai világban 

akart maradni, vagyis azt, amely az értelmiségi létet akarta választani. Olyan emberekkel ala-

kítottam ki kötelékeket, akik a tanulást hozzám hasonlóan önmagában célnak tekintették, nem 

pedig eszköznek egy másik cél, például az osztálymobilitás, a hatalom vagy a társadalmi rang 

eléréséhez. Mi voltunk azok, akik tudtuk, hogy akár egyetemi környezetben vagyunk, akár nem, 

továbbra is tanulmányozni, tanulni, nevelni fogunk.

Fordította: Nagy Nikoletta

Eredeti megjelenés: Arnstein, S. R. (1969) A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of 

Planners, 35(4), 216-224.
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Sherry R. Arnstein

Sherry Arnstein (1930-1997) végzettsége szerint tornatanár és kommunikációs szakember, aki dolgozott többek 

között az Egyesült Államok Egészégügyi, Oktatási és Jóléti Minisztériumának, valamint a Lakás- és Városfejlesztési 

Minisztériumnak is. Legfontosabb munkája az itt közölt írás, ami nagy hatással volt a közösségi részvétellel és rész-

vételi döntéshozatallal kapcsolatos szakirodalomra és gyakorlatra is. – a szerkesztő megjegyzése
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Heves viták folynak mostanában az olyan témakörökben, mint az „állampolgári rész- 

vétel”, az „állampolgári ellenőrzés” és „a szegények maximálisan elérhető bevonása”1. Ezeket  

a vitákat a túlzott retorika és a félrevezető eufemizmusok2 használata jellemzi. A felvilágosul-

tabb párbeszéd érdekében az alábbiakban javaslatot teszek az állampolgári részvétel típu-

saira, amelyhez a példák három szövetségi szociális programból származnak: a városreha-

bilitáció területéről, a szegénységellenes programokból és a Modell Városok (Model Cities) 

programból. A tipológiát3 – amit szándékosan provokatív módon fogalmazok meg – egy létra 

mintájára alakítottam ki, ahol a létra minden foka annak felel meg, hogy az állampolgárok 

mennyire gyakorolnak hatalmat a tervek és/vagy a programok meghatározásakor.

Az állampolgári részvétel kicsit olyan, mint a spenót: elvi szinten senki sincs ellene,  

hiszen jót tesz nekünk. Elméletileg a kormányzottak részvétele a kormányzásban a demokrá-

cia sarokköve – nagyra becsült elképzelés, amelyet lényegében mindenki hevesen megtapsol. 

Azonban a tapsvihar mindjárt alábbhagy, amikor ezt az elvet a nincstelen feketék, mexikói- 

amerikaiak, Puerto Ricóiak, indiánok, eszkimók vagy szegény fehérek próbálják érvényesíteni.  

És amikor a nincstelenek4 a részvételt úgy határozzák meg, mint a hatalom újraelosztását, 

akkor a fenti alapelvre vonatkozó amerikai konszenzus azonnal szétrobban és nyíltan faji,  

etnikai, ideológiai és politikai ellenállásba csap át.

A közelmúltban számos beszéd, újságcikk és könyv5 jelent meg, amely részletesen fog-

lalkozik azzal, hogy kiket tekintünk manapság nincsteleneknek. Arról is sok dokumentum szü-

letett, hogy a nincstelenek miért bántódnak meg annyira és éreznek keserűséget amiatt, hogy 

nincs hatalmuk ahhoz, hogy kezeljék a mindennapi életüket átható jelentős mértékű egyen-

lőtlenséget és igazságtalanságot. Ugyanakkor kevésbé elemezték még az „állampolgári rész-

vétel” és „a maximálisan elérhető részvétel” eléggé ellentmondásos szlogenjeinek tartalmát. 

Röviden: Mi is az állampolgári részvétel és milyen kapcsolatban áll a ma társadalmának leg-

fontosabb kérdéseivel?

Az állampolgári részvétel az állampolgári hatalmat jelenti

Minthogy a kérdés politikai viszályok középpontjában áll, a legtöbb választ a fenti kér-

désre szándékosan olyan ártalmatlan eufemizmusokba rejtették el, mint például az „önsegí-

tés” vagy „az állampolgárok bevonása”. Mások olyan kifejezéseket használnak, mint az „abszo-

lút hatalom”, amivel pedig senki sem rendelkezik vagy rendelkezhet – még az Egyesült Államok 

elnöke sem. Még a szakembereknek is nehéz követni ezt a vitát, miközben a visszafogott 

  

1 Angolul: maximum feasible participation of the poor – a szerkesztő megjegyzése
2 Az eufemizmus egyfajta szépítő kifejezés, vagyis olyan megfogalmazás, amely enyhíti (elrejti) az eredeti fogalom bántó, 

kritikus vagy szókimondó jellegét. – a szerkesztő megjegyzése
3 A tipológia valaminek a típusait vagy fajtáit rendszerező leírás. – a szerkesztő megjegyzése
4 Az eredeti angol szövegben: have-nots. – a szerkesztő megjegyzése
5 A szegénységre, diszkriminációra és ennek hatásaira vonatkozó irodalom bőséges. Bevezetésként a következők segíthet- 

nek: Bagdikian, B. H. (1964), Jacobs, P. (1964), Carmichael, S. & Hamilton, C. V. (1967), Cleaver, E. (1968), Duhl, L. J.(1963), Grier, 

W. H. & Cobbs, P. M. (1968), Harrington, M. (1962), Marris, P. & Rein, M. (1967), Orshansky, M. (1965), Titmuss, R. T. (1968)

eufemizmusok és a kiélezett retorika között csapódnak ide-oda. Ami pedig a csak főcímeket 

olvasó állampolgárt illeti, a dolog egyszerűen érthetetlen.

Az én válaszom a kritikus mi kérdésre egyszerűen az, hogy az állampolgári részvétel  

az állampolgári hatalom egyértelmű kifejezése. A hatalom újraelosztásáról van szó, amely le-

hetővé teszi, hogy a nincstelen állampolgárok – vagyis azok, akik jelenleg ki vannak zárva a po-

litikai és gazdasági folyamatokból – a jövőben egyértelműen és tudatosan belépjenek ezekbe. 

Ez az a stratégia, ami lehetővé teszi, hogy a nincstelenek hozzáférjenek az információhoz, 

részt vegyenek a célok kitűzésében és a szakpolitikák meghatározásában, az adóbevételek 

elosztásában, a programok működtetésében, illetve az olyan juttatások elosztásában, mint 

például a szerződések és a támogatások. Röviden, az állampolgári részvétel olyan eszköz, 

amivel jelentős társadalmi reformok indulhatnak el annak érdekében, hogy a nincstelenek is 

részesüljenek a vagyonos társadalom előnyeiből.

Üres rítusok kontra juttatások

 Jelentős különbség van aközött, hogy a „részvétel” üres rítusát játsszuk el és akö-

zött, amikor valós hatalommal rendelkezik valaki ahhoz, hogy egy adott folyamat kimenetelét 

befolyásolja. Ezt a különbséget remekül összefoglalja egy poszter, amit múlt tavasszal [1968-

ban] készítettek francia diákok a diák-munkás felkelésről6 (lásd 1. ábra). A poszter rávilágít 

arra az alapvető ellentmondásra, hogy a hatalom újraelosztása nélküli részvétel csak üres 

és frusztráló folyamat a hatalommal nem rendelkezők számára. Viszont a hatalom birtokosai 

azt állíthatják, hogy minden oldal szempontjait figyelembe vették, holott a hasznot csak né-

hány oldal fogja lefölözni. Ez a rendszer fenntartja az uralkodó rendet. Lényegében ez történt  

az ezer Közösségi Cselekvési Program (Community Action Program)7 legtöbbjében, és úgy 

tűnik, hogy ugyanez fog megtörténni a 150 Modell Városok Program (Model Cities Program)8 

túlnyomó többségében is.

6 A poszter 1968 májusában vagy júniusában készült, amikor összesen 350 ilyen készült az Atélier Populaire-ben,  

a Sorbonne Egyetem Képzőművészeti és Dekoratív Művészeti Iskolájának hallgatói által elindított grafikai központban. 
7 A Közösségi Cselekvési Program hozta létre a Közösségi Akcióügynökségeket (Community Action Agencies, CAA) 1964-

ben, amelyek célja a szegénység felszámolása és a közösségi részvétel támogatása. – a szerkesztő megjegyzése
8 A Modell Városok Program Lyndon Johnson amerikai elnök Great Society (Nagyszerű Társadalom) és War on Poverty 

(Háború a Szegénység Ellen) elnevezésű programjainak része volt. 1966-ban 150 ötéves modellváros kísérletet indítottak 

el Amerika-szerte, amelyek célja a szegénység csökkentése és a helyi önkormányzás új formáinak kialakítása volt a városi, 

főleg feketék által lakott területeken. – a szerkesztő megjegyzése
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A részvétel és a „nem-részvétel” típusai

A részvétel nyolc szintjének tipológiája segít e zavaros kérdés elemzésében. A szemlél-

tetés kedvéért a nyolc típust létraszerűen rendeztem el, ahol a létra minden foka annak felel 

meg, hogy az állampolgárok milyen mértékű hatalommal rendelkeznek a végkimenetel szem-

pontjából (lásd 2. ábra).9

A létra alsó fokai a (1) Manipuláció és a (2) Terápia. Ez a két létrafok azt a fajta „nem-rész-

vételt” írja le, amit arra találtak ki, hogy a valódi részvételt helyettesítsék. Itt a valós cél nem 

az, hogy az emberek részt vegyenek a programok tervezésében és végrehajtásában, hanem 

az, hogy lehetővé tegyük a hatalom birtokosai számára, hogy „neveljék” vagy „gyógyítsák”  

a résztvevőket. A 3. és 4. létrafok során eljutunk a „látszatrészvétel” szintjére, amikor  

a nincsteleneknek lehetőségük van hallani, hogy mi történik és hallathatják a saját hangjukat:  

(3) Tájékoztatás és (4) Konzultáció. Amikor a hatalom birtokosai ezt kínálják, mint a részvétel  

maximumát, akkor az állampolgárok valóban meghallgathatják, hogy mi történik és hallathat-

ják a hangjukat is, de az adott feltételek mellett nincs annyi hatalmuk, hogy véleményüket  

a hatalmasok valóban figyelembe vegyék. Amikor a részvétel ezekre a szintekre korlátozódik, 

akkor nincs utánkövetés, nincs benne erő és ezért nincs semmi biztosíték arra, hogy az ural-

9 Ez a tipológia egy korábbi nyers tipológiából nőtt ki, amelyet 1967 márciusában tettem közzé egy belső minisztériumi 

vitairatban „Retorika és valóság” címmel. A korábbi tipológia nyolc szintből állt, de ezek kevésbé voltak elkülönítve és nem 

feltétlenül rendeződtek kronológiai sorrendbe: Tájékoztatás, Konzultáció, Közös tervezés, Tárgyalás, Döntés, Delegálás,  

Érdekvédők által történő tervezés és Lakossági ellenőrzés. 

kodó viszonyok meg fognak változni. Az ötödik fok, a (5) Lenyugtatás, amely a látszatrészvétel 

egy olyan magasabb szintjét fejezi ki, ahol az alapvető szabályok lehetővé teszik, hogy a nincs-

telenek tanácsot adjanak, de döntési helyzetben továbbra is a hatalom birtokosai vannak.

A létra magasabb fokain szerepelnek az állampolgári hatalom szintjei, ahol egyre nö-

vekszik a döntéshozatalra gyakorolt befolyás. Az állampolgárok Partnerségre (6) léphetnek, 

amelynek során tárgyalhatnak és alkufolyamatokba bocsátkozhatnak a hatalom hagyományos 

birtokosaival. A legfelső létrafokok, a (7) Átruházott hatalom és a (8) Állampolgári  ellenőrzés.  

Ezeken a szinteken a nincstelen állampolgárok szerzik meg a döntéshozatali helyek többsé-

gét, illetve teljes vezetői hatáskörrel rendelkeznek.

Nyilvánvaló, hogy ez a nyolcfokú létra egyfajta leegyszerűsítés, de segít megvilágítani 

azt az alapvető tényt, amelyre korábban nem fordítottak figyelmet, hogy az állampolgári rész-

vétel fokozatai között jelentős különbségek léteznek. E fokozatok ismerete teszi lehetővé, hogy 

megértsük, miért követelik a nincstelenek egyre erőteljesebben a részvételt és miért adnak  

a hatalom birtokosai egyre zavarosabb válaszokat.

Noha a tipológia olyan szövetségi programokból vett példákat alkalmaz, mint például  

a városrehabilitáció, a szegénység elleni küzdelem és a Modell Városok Program, de ugyan-

úgy használható lenne egyéb területeken is, mint például az egyházak esetében, ahol jelen-

leg papok és laikus hívők is a hatalom megosztását követelik, mert szeretnék megváltoztatni 

az egyházak misszióját; az egyetemek esetében, amelyek helyenként valódi csatatérré váltak  

a diákhatalom kérdésében; vagy az állami iskolákban, a városházákon és a rendőrkapitány-

ságokon (de ide sorolhatnánk még a nagyvállalatokat is, ami valószínűleg a következő lesz  

a célok egyre bővülő listáján). A mögöttes problémák lényegében ugyanazok – a „senkik” 

egyre több területen próbálnak meg „valakikké” válni, hogy elég hatalmuk legyen ahhoz, hogy 

a célba vett intézményeket rákényszerítsék arra, hogy reagáljanak nézeteikre, törekvéseikre  

és szükségleteikre.

A tipológia korlátai

A létra egymás mellett mutatja be a hatalom nélküli állampolgárokat és a hatalmaso-

kat és ezáltal nyilvánvalóvá válnak a köztük lévő alapvető különbségek. Valójában persze sem  

a nincstelenek, sem a hatalom birtokosai nem képeznek homogén csoportot. Mindkét csoport 

számos egymástól eltérő álláspontot képvisel sok belső megosztottsággal, versengő érdekekkel 

és számos alcsoporttal. Miért használjuk mégis ezt az egyszerűsített ábrát? Azért, mert a leg-

több esetben a nincstelenek valóban úgy tekintenek a hatalmasokra, mint egy nagy monolitikus 

„rendszerre”, illetve a hatalmasok is úgy tekintenek a nincstelenekre, mint „azoknak az embe-

reknek” a sokaságára és kevés fogalmuk van a köztük fennálló osztály- és kasztkülönbségekről.

Megjegyzendő, hogy a tipológia nem tartalmazza a részvétel érdemi szintjének eléré-

sét gátló akadályokat. Ezek az akadályok a leegyszerűsített kerítés mindkét oldalán ott vannak.  

A hatalmasok oldalán ide tartozik a rasszizmus, a paternalizmus10 és a hatalom újraelosztásával 

10  Jelentése: atyáskodó, lekezelő bánásmód – a szerkesztő megjegyzése

1. ábra: Francia diákposzter. 

„Én részt veszek; te részt veszel, 

ő részt vesz, mi részt veszünk, ti részt 

vesztek, ők hasznot húznak.” 2. ábra: Nyolc lépcsőfok az állampolgári részvétel létráján
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szembeni ellenállás. A nincstelenek oldalán ide tartozik a szegény közösségek politikai, társa-

dalmi és gazdasági infrastruktúrájának és tudásának elégtelensége, valamint annak a nehéz-

sége, hogy reprezentatív és elszámoltatható állampolgári csoportokat szervezzenek, amelyek 

képesek megküzdeni a hiábavalóság, az elidegenedés és a bizalmatlanság légkörével.

Még egy valami óvatosságra kell, hogy intsen minket a létra nyolc fokát illetően: az embe-

rek és programok valós világában akár 150 létrafok is létezhet, ahol a köztük fennálló különb-

ségek kevésbé élesek és „tiszták”. Ezen kívül, a nyolc típus illusztrálására használt jellemzők 

némelyike más létrafokokra is alkalmazható lenne. Például a nyolc létrafok bármelyikénél meg-

történhet, hogy nincsteleneket foglalkoztatnak egy programban vagy a tervező csapat tagja-

ként és ez válhat az állampolgári részvétel legitim és illegitim jellemzőjévé is. Motivációjuk 

 függvényében a hatalom birtokosai alkalmazhatják a szegényeket azért, hogy kooptálják 
11őket, lecsillapítsák őket vagy éppen, hogy felhasználják a nincstelenek konkrét képessé-

geit és meglátásait.12 Néhány polgármester magánemberként egyenesen dicsekszik azzal a  

stratégiával, hogy militáns fekete vezetőket alkalmaz, hogy ezzel elhallgattassa őket, miközben 

lerombolja hitelességüket a fekete közösségben.

JELLEMZŐK ÉS ILLUSZTRÁCIÓK

A nyolc létrafok jellemzőit a hatalom és a hatalomnélküliség e kontextusában mutat-

juk be a most [az 1960-as években] folyó szövetségi szinten indított szociális programokból  

vett példákkal.

1. Manipuláció

Az állampolgári részvétel nevében az embereket tanácsadó bizottságoknak nevezett 

testületekben helyezik el azzal a kifejezett céllal, hogy „neveljék” őket vagy biztosítsák a támo-

gatásukat. A valós állampolgári részvétel helyett a létra alsó foka azt jelzi, ahogyan a hatalom 

birtokosai a részvételt marketing-eszközzé torzítják.

A „részvételnek” ez az illuzórikus formája ténylegesen a városrehabilitációs programok 

során jött divatba, amikor a lakhatásért felelős hivatalnokok arra kérték a társadalmi elit képvi-

selőit, hogy lépjenek be az Állampolgári Tanácsadó Bizottságokba (Citizen Advisory Commit-

tee, CAC). A manipuláció másik célpontját a Állampolgári Tanácsadó Bizottságok kisebbségi 

csoportokért felelős albizottságai képezték, amelyek eredeti célja az lett volna, hogy meg-

védjék a feketék jogait a rehabilitációs programokban. A gyakorlatban ezek az albizottságok 

 – akárcsak az Állampolgári Tanácsadó Bizottságok, amelyeknek a részét képezték – többnyire  

csak a fejléces papír szerepét látták el, amit a megfelelő időben elő lehetett húzni a város- 

rehabilitációs tervek támogatásának igazolására (mostanában ezeket a programokat nem  

városmegújító, hanem inkább a feketéket eltávolító tervként ismerik).

11  Az eredeti angol kifejezést (cooptation) nehéz magyarra fordítani. Jelentése: észrevétlenül – csalással vagy manipulációval 

– megalkuvásra kényszeríteni, átállítani valakit vagy valakiket a másik oldalra. – a szekesztő megjegyzése
12  A következő cikk néhány lehetséges alkalmazási stratégiát tartalmaz: Burke (1968, 290-291).

Az Állampolgári Tanácsadó Bizottságok megbeszélésein a hivatalos szervek képviselői 

voltak azok, akik nevelték, rábeszélték és tanácsokkal látták el az állampolgárokat, nem pedig 

fordítva. A rehabilitációs programokra vonatkozó szövetségi irányelvek kifejezetten legitimál-

ták is ezt a manipulatív rendszert azáltal, hogy az „információgyűjtés”, a „PR”13 és a „támoga-

tás” kifejezéseket hangsúlyozták, mintha ezek lennének a bizottságok tényleges feladatai.14

A nem-részvételnek ezt a formáját azóta több más, a szegények részvételével folyó  

programban is alkalmazták. További példákat láthatunk a Közösségi Akcióügynökségek (Com-

munity Action Agency, CAA) tevékenységében, amelyek olyan szervezeteket hoztak létre, mint  

a „szomszédsági tanácsok” vagy a „szomszédsági tanácsadó csoportok”. Ezeknek a testüle-

teknek gyakran semmiféle legitim feladatuk vagy hatalmuk nincs.15 A Közösségi Akcióügynök-

ségek arra használják ezeket, hogy „bizonyítsák”: a „hétköznapi emberek” be vannak vonva 

a programba. Ugyanakkor a programot esetleg meg sem beszélték az „emberekkel”. Lehet, 

hogy volt róla szó valamelyik megbeszélésen a lehető legáltalánosabb formában, mint pél-

dául: „Szükségünk van az aláírásotokra ehhez a javaslathoz, amelynek eredményeként több-

funkciós központot építünk, ami helyet biztosít az orvosoknak, a szociális szakembereknek  

és a munkaügyiseknek”.

Ugyanakkor az aláírókat nem tájékoztatják arról, hogy az évi kétmillió dollárba kerülő 

központ kizárólag annyit fog tenni, hogy a lakosokat ugyanazokra a régi várólistákra irányítja 

tovább ugyanazokban a régi intézményekben, amik szét vannak szórva a város különböző 

pontjain. Senkit nem kérdeztek meg az érintett területen, hogy valóban szükség van-e egy 

ilyen átirányító központra. Senki sem veszi észre, hogy az építési jogokat megszerző vállalkozó 

a polgármester sógora, vagy hogy a központ új igazgatója ugyanaz a régi szakember lesz,  

aki eddig is városrehabilitációs programokkal foglalkozott.

 Miután aláírták a javaslatot, a büszke résztvevők kötelességszerűen terjesztik a hírt, 

hogy „részt vettek” egy új és csodálatos központ létrehozásában, ami az embereknek régóta 

várt és szükséges munkát fog biztosítani, valamint egészségügyi és szociális szolgáltatásokat 

nyújt. A szomszédsági tanács tagjai csak az avatóünnepség után döbbennek rá, hogy nem 

tették fel a fontos kérdéseket, és hogy nem volt saját szakemberük, aki segített volna nekik az 

apróbetűs részek megértésében. Az új központ, amely munkanapokon 9-től 5-ig tart nyitva,  

a meglévőkön túl új problémákat is okoz. Most már a város különböző pontjain lévő egyéb 

intézmények nem állnak szóba velük, ha nincs a kezükben egy rózsaszín cetli, ami bizonyítja, 

hogy „az ő saját” puccos, új lakossági központjuk irányította őket oda.

Sajnos ez a ravaszkodás nem egyedi eset. Ellenkezőleg, majdnem tipikusnak mondható, 

hogy mi mindent követtek el az olyan jól hangzó retorika nevében, mint az „alulról jövő részvétel”.

 

13 Az angol Public Relations (nyilvános kapcsolatok) szóból eredő rövidítés. A PR azt a tevékenységet jelenti, amikor  

egy szervezet meghatározza, hogyan kommunikáljon tudatosan környezetével és hogyan építi hírnevét. – a szerkesztő  

megjegyzése
14 U.S. Department of Housing and Urban Development, Workable Program for Community Improvement, Answers on 

Citizen Participation, Program Guide 7, February, 1966, pp. 1, 6.
15 Austin, D. Study of Resident Participants in Twenty Community Action Agencies, CAP Grant 9499.
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Az ilyen csalások miatt van az, hogy a nincstelenek ellenségesen és felbőszülten tekintenek 

a hatalom birtokosaira.

Reménysugarat jelenthet azonban az, hogy miután ilyen rondán átverték őket, néhány 

állampolgár kiismeri ezt a bábjátékot, és most már ők is tudják, hogyan kell játszani. E tudás 

birtokában valódi részvételt követelnek és meg akarnak győződni arról, hogy a közösségi prog-

ramok megfelelnek az igényeiknek és választ adnak a legfontosabb problémáikra.

2. Terápia

Bizonyos szempontból az állampolgári részvételnek álcázott csoportterápia a létra leg-

alsó fokán kellene, hogy legyen, mert egyszerre tisztességtelen és arrogáns. Akik ezt nyújtják –  

a mentális egészségügyi szakemberektől kezdve a szociális munkásokon át a pszichiáterekig 

– azt feltételezik, hogy a tehetetlenség és a hatalom hiánya egyenértékű a mentális betegség-

gel. E feltételezés alapján, azzal az ürüggyel, hogy bevonják az állampolgárokat a tervezésbe,  

a szakemberek klinikai csoportterápiának vetik alá őket. Ami a „részvételnek” ezt a formáját olyan 

bosszantóvá teszi az az, hogy az állampolgárokat intenzíven foglalkoztatják. Ennek fókuszában 

azonban az áll, hogy kigyógyítsák őket saját „patologikus” (beteg) állapotukból ahelyett, hogy 

megváltoztatnák azt a rasszizmust és az üldözést, ami a „patologikus állapotot” okozta.

Vegyünk egy esetet, amely kevesebb, mint egy évvel ezelőtt történt Pennsylvaniában. 

Egy apa súlyos beteg csecsemőjét bevitte a helyi kórház sürgősségi osztályára. Ott a fiatal 

ügyeletes rezidens orvos azt tanácsolta neki, hogy vigye haza a gyereket és adjon neki cuk-

ros vizet. A kisbaba még aznap délután tüdőgyulladás és kiszáradás következtében elhunyt.  

A kétségbeesett apa panaszt tett a helyi Közösségi Akcióügynökség igazgatóságánál, de ahe-

lyett, hogy vizsgálatot indítottak volna a kórházban annak megállapítására, hogy mit kell tenni, 

hogy hasonló haláleset vagy súlyos gondatlanság a jövőben ne forduljon elő, a testület meg-

hívta az apát egy a Közösségi Akcióügynökség által szervezett (terápiás) „gyermekgondozás” 

tanfolyamra, és azt ígérték neki, hogy valaki majd „telefonál a kórházigazgatónak, hogy ilyen 

soha többé ne történjen”.

Az állampolgári részvételnek álcázott terápia kevésbé drámai, de sokkal gyakoribb pél-

dái láthatóak az állami lakásprogramokban, ahol a bérlői csoportokat arra használják, hogy 

gyereknevelési és takarítási kampányokat szervezzenek. A bérlőket összehozzák, hogy segít-

senek nekik abban, hogy „értékeiket és attitűdjeiket hozzáigazítsák a többségi társadalom igé-

nyeihez”. E szabályok értelmében az állampolgárokat eltérítik attól, hogy olyan fontos ügyekkel 

foglalkozzanak, mint például az önkényes kilakoltatás, a lakótelepek szegregációja, vagy hogy 

miért kell három hónap ahhoz, hogy télen megjavítsanak egy törött ablakot.

A mentális betegség fogalma bonyolult. Ezt manapság alátámasztják a diákok/polgár-

jogi képviselők tapasztalatai is, akik fegyverekkel, korbáccsal és a terror más formáival voltak 

kénytelenek szembenézni a déli államokban. Nekik valóban szükségük volt szociálisan érzékeny 

pszichiáterek segítségére, hogy félelmeiket kezeljék, és ne váljanak paranoiássá (Coles, 1964).16

16 Hálás vagyok Daniel M. Fox-nak a Harvard Egyetemről, amiért bemutatta azt a terápiás megközelítést, amit a valós állam-

polgári részvétel helyett alkalmaznak.

3. Tájékoztatás

Az állampolgárok tájékoztatása a jogaikról, kötelességeikről és a számukra létező lehe-

tőségekről a legfontosabb első lépés a legitim állampolgári részvétel felé vezető úton. Azon-

ban a hangsúly túlságosan is gyakran az egyirányú tájékoztatásra helyeződik – a hivatalos 

személyektől az állampolgárok felé –, és nincs lehetőség visszajelzésre vagy tárgyalásra. 

Ilyen feltételek mellett, különösen, ha az információt a tervezés késői szakaszában nyújtják, 

az embereknek kevés lehetőségük van a program befolyásolására, amelyet az „érdekükben” 

terveztek. Az ilyen egyoldalú kommunikációra leggyakrabban használt eszközök az újsághírek,  

a szórólapok, a poszterek, illetve a benyújtott kérdésekre adott válaszok.

A megbeszélések gyakran az egyoldalú kommunikáció eszközévé válnak azon egyszerű 

trükk segítségével, hogy felületes tájékoztatást adnak, nem bátorítják a kérdéseket, vagy nem 

adnak releváns válaszokat. Nemrég egy a Modell Városok Programban megvalósuló állampol-

gári tervezési megbeszélésen a Rhode Island-i Providence-ben a téma a „csecsemők játszó-

tere” volt. A választott állampolgári képviselők egy csoportja, akik heti három-öt megbeszélé-

sen vettek részt, egy-egy órát szentelt annak, hogy megtárgyalják a hat játszótér elhelyezését. 

A környék félig fekete, félig fehér lakosokból áll. Néhány fekete képviselő megjegyezte, hogy  

a javaslat szerint négy játszótér lenne a fehér városrészben, és csak kettő a feketében. A várost 

képviselő szakember a válaszát hosszas, műszaki részletekkel teletűzdelt magyarázkodással 

kezdte a négyzetméterre eső költségek és a rendelkezésre álló ingatlanok részletes leírásá-

val. Nyilvánvaló volt, hogy a lakosok többsége nem értette a magyarázatot. Az is nyilvánvaló 

volt a Gazdasági Esélyegyenlőségi Hivatal (Office of Economic Opportunity, OEO) megfigyelői 

számára, hogy más lehetőségek is léteztek, amelyek a rendelkezésre álló források figyelembe-

vételével biztosították volna a játszóterek sokkal igazságosabb elosztását. Azonban az állam-

polgárok, akiket megfélemlített a hiábavalóság érzése, a jogi zsargon és a hivatalos személy 

presztízse, végül elfogadták az „információt” és támogatták a hatóság javaslatát, hogy négy 

játszótér kerüljön a város fehérek lakta negyedébe (lásd Fellman, 1969).

4. Konzultáció

Az állampolgárok valódi, teljes körű részvétele felé vezető úton a véleményük kikérése – 

hasonlóan a tájékoztatáshoz – legitim lépés lehet. De ha a velük való konzultációt nem kötik 

össze a részvétel más formáival, akkor a létrának ez a foka még mindig csak csalás, mert nem 

biztosítja, hogy az állampolgárok aggodalmait vagy elképzeléseit figyelembe fogják venni.  

A konzultáció leggyakoribb módszere a közvéleménykutatás, a szomszédsági gyűlés és a nyil-

vános meghallgatás.

Amikor a hatalom birtokosai az állampolgárok elképzeléseit kizárólag ezen a szinten ve-

szik figyelembe, akkor a részvétel csak látszat. Az embereket statisztikai adatoknak tekintik,  

és a részvételt azzal mérik, hogy hányan jelentek meg a találkozón, hányan vittek haza brosú-

rákat vagy hányan töltöttek ki egy kérdőívet. Az állampolgárok csak annyit érnek el ezzel a tevé-

kenységgel, hogy „részt vettek a részvételben”. A hatalom birtokosai pedig bizonyítékot nyernek 

arra, hogy lefutották a kötelező köröket „azoknak az embereknek” a bevonása tekintetében.
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A gettónegyedekben a közvéleménykutatások különösen heves viták tárgyát képezik.  

A lakosok egyre inkább bosszúsak amiatt, hogy hetente többször megkérdezik őket a prob-

lémáikról és reményeikről. Egy asszony a következőket mondta: „Soha semmi nem történik 

azokkal az átkozott kérdésekkel, kivéve, hogy a felmérést végző ember 3 dollárt kap óránként, 

én pedig nem tudom aznap befejezni a mosást”. Néhány közösségben a lakosok annyira bosz-

szúsak, hogy díjazást kérnek azért, hogy részt vegyenek az ilyen kutatási célú interjúkban.

A közvéleménykutatás nem mond túl sokat egy közösség véleményéről, ha úgy használ-

ják, hogy az állampolgárok egyéb közléseit nem veszik figyelembe. Egyik felmérés a másik után 

(amelyet a szegénység elleni alapokból fizettek) „dokumentálta”, hogy a szegény háziasszonyok 

legjobban csecsemő játszóteret szeretnének látni a környékükön, mert ott a kisgyerekek bizton-

ságban játszhatnak. De a legtöbb asszony úgy válaszolta meg ezeket a kérdéseket, hogy nem 

tájékoztatták őket arról, milyen egyéb lehetőségek léteznek. Az asszonyok feltételezték, hogy 

ha valami kicsit kérnek, akkor talán kapnak valami hasznosat a környéken. Ha az anyák tudták 

volna, hogy az ingyenes egészségbiztosítás is lehetséges választási lehetőség lett volna, akkor 

valószínűleg nem tették volna a játszóteret olyan előkelő helyre a kívánságlistájukon.

A létra konzultációs fokának egy klasszikusan csalárd alkalmazása történt egy a Connec- 

ticut állambeli New Havenben tartott közösségi találkozón, amelynek az volt a célja, hogy 

konzultáljanak az állampolgárokkal egy Modell Városok Programban beadandó pályázatról. 

James V. Cunningham (1967) a Ford Alapítványnak készített nem nyilvános jelentésében úgy 

írta le a tömeget, mint ami nagy volt és „többnyire ellenséges”:

A Hill Negyedi Szülők Egyesületének (Hill Parents Association)17 tagjai azt akarták meg-

tudni, hogy az állampolgárokat miért nem vonták be a javaslat kidolgozásába. Spitz,  

a Közösségi Akcióügynökség igazgatója azzal érvelt, hogy ez a pályázat mindössze arról 

szól, hogy hozzáférjenek a szövetségi tervezési alapokhoz és amint a források rendel-

kezésre állnak, a lakosokat ténylegesen be fogják vonni a tervezésbe. Egy külső megfi-

gyelő, aki részt vett a meghallgatáson, a következőképpen írta le a találkozót: „Spitz és 

Mel Adams vezették a megbeszélést. Egyetlen szomszédsági csoportból sem volt jelen 

képviselő, aki moderált volna vagy legalább ott ült volna a színpadon. Spitz azt mondta 

a 300 megjelent lakosnak, hogy ez az óriási találkozó a ’tervezésben való részvétel’ pél-

dája. Hogy ezt bebizonyítsa – és miután rengeteg elégedetlenség mutatkozott a hall-

gatóság részéről – ’szavazásra’ bocsátotta a javaslat minden egyes tételét. A szavazás  

a következő formában zajlott: ’Láthatnám a kezét azoknak, akik támogatnának egy 

egészségügyi klinikát? És kik ellenzik?’ Kicsit olyan volt az egész, mintha azt kérdeznénk, 

hogy ki támogatja az anyaság gondolatát és ki nem” (p. 54).

A megbeszélés miatt kialakult mélységes gyanakvás és az ehhez hasonló „kirakatrész-

vételi” események hosszú sora együttesen vezetett el oda, hogy a New Haven-i lakosok ellen- 

őrzést követeltek a Modell Városok Program felett.

17 A The Hill New Haven város egyik negyede. – a szerkesztő megjegyzése

Ellenpéldaként hasznos megnézni Denvert, ahol a szakemberek megtanulták, hogy kö-

zöttük még a legjobb szándékú munkatársak sincsenek gyakran tisztában azzal vagy nem 

érzékenyek arra, hogy mik a szegény lakók problémái és törekvései. A Modell Városok Prog-

ram műszaki igazgatója leírta, hogy a profi tervezők abból a feltételezésből indultak ki, hogy 

a lakosoknak „nagy szükségük van fogyasztóvédelmi oktatásra”, mert a helyi, rendkívül drága 

üzletek tulajdonosainak áldozatává váltak.18 A másik oldalról viszont a lakosok rámutattak arra, 

hogy a helyi boltosok értékes és fontos szerepet töltenek be a közösségben. Noha a boltok 

valóban sokszor drágák, ugyanakkor hitelt adnak, tanácsot nyújtanak és a környéken gyak-

ran csak itt lehet készpénzre váltani a szociális juttatásként vagy fizetésként kapott csekkeket.  

E „konzultáció” eredményeként a szakemberek és a lakosok egyetértettek abban, hogy  

a „fogyasztóvédelmi képzés” helyett a környéken igencsak szükséges hitelintézmény létreho-

zását támogatják.

5. Lenyugtatás

Ezen a szinten az állampolgárok már bizonyos fokú befolyásra tesznek szert, noha  

a látszatrészvétel továbbra is jelen van. A lenyugtatás stratégiájára jó példa az, hogy néhány 

kiválasztott, „arra érdemes” szegény állampolgárt felvesznek a Közösségi Akcióügynökség  

igazgatóságába vagy az oktatást, a rendőrséget és a lakhatási programokat felügyelő tes-

tületekbe. Ha ezek az emberek nem tartoznak elszámolással a saját közösségük felé és ha  

a hagyományos hatalommal rendelkező elit birtokolja a szavazatok többségét, akkor a nincs-

teleneket könnyen le lehet szavazni és át lehet verni. Másik példát erre a Modell Város Prog-

ramok tanácsadó és tervező bizottságai nyújtanak. Itt megengedik az állampolgároknak, hogy  

a végtelenségig adjanak tanácsokat vagy tervezzenek, de a hatalom birtokosai fenntartják 

maguknak a jogot, hogy megítéljék a tanácsok legitim voltát vagy végrehajthatóságát. Nagy-

jából két tényező befolyásolja azt, hogy az állampolgárokat milyen szinten sikerül lenyugtatni:  

az egyik a fontossági sorrend meghatározásához kapott szakértői segítség minősége; a má-

sik az, hogy a közösség milyen mértékben szervezett ahhoz, hogy valóban érvényesíteni tudja  

a prioritásait. 

Nem meglepő, hogy az állampolgári részvétel szintje a legtöbb Modell Városok Prog-

ramban a lenyugtatás fokán vagy az alatt helyezkedik el. A Lakhatási és Városfejlesztési  

Minisztérium (Department of Housing and Urban Development, HUD) szakpolitikusai elhatá-

rozták, hogy visszakényszerítik az állampolgári hatalom szellemét a palackba, amely néhány 

városban annak a jogszabálynak az eredményeként szabadult ki, ami előírta a „maximálisan 

elérhető részvételt” a szegénységellenes programokban. Ennek megfelelően a HUD a fizikai, 

szociális és gazdaságfejlesztő programokat a helyi önkormányzaton keresztül csatornázta be 

a legelmaradottabb környékekre. Olyan jogszabályra tett javaslatot, amelynek értelmében min-

den Modell Városok Programból származó pénznek a megválasztott városi tanácson keresztül 

kell eljutnia a helyi Városi Demonstrációs Ügynökséghez (City Demonstration Agency, CDA). 

18 Interjú Maxine Kurtz, műszaki igazgatóval, Denveri Közösségi Fejlesztési Ügynökség.
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Miután a Kongresszus ezt törvénybe iktatta, a helyi városi tanácsok vétójogot kaptak a terve-

zés és a programok tekintetében és kizártak bármilyen közvetlen finanszírozási kapcsolatot  

a civil szervezetek és a HUD között.

A Lakhatási és Városfejlesztési Minisztérium (HUD) elvárta, hogy a Városi Demonstrá-

ciós Ügynökségek olyan koalícióra építő szakpolitikai testületeket hozzanak létre, amelyek-

ben a helyi hatalom képviselői átfogó fizikai és szociális tervet készítenek az első évben. Ezt  

a tervet a rákövetkező ötéves akciószakaszban kellett végrehajtani. A HUD – a Gazdasági  

Esélyegyenlőségi Hivatallal ellentétben – nem várta el, hogy a nincstelen állampolgárok is 

részt vegyenek ezekben a döntéshozó testületekben. A HUD Állampolgári Részvételi Teljesít-

ményi Szabványa (Peformance Standards for Citizen Participation) az állampolgári részvételt 

illetően csak azt írta elő, hogy „az állampolgároknak egyértelmű és közvetlen hozzáférése kell, 

hogy legyen a döntéshozatali folyamathoz”.

Ennek megfelelően a Városi Demonstrációs Ügynökségek úgy alakították ki a szakpolitikai 

testületeiket, hogy ezekben különböző összetételben választott tisztségviselők, az iskolák kép-

viselői, a lakhatási, egészségügyi és jóléti hatóságok képviselői, a foglalkoztatási és rendőrségi 

testületek képviselői, valamint több civil, szakszervezeti és üzleti szervezet képviselői kaptak he-

lyet. Néhány Városi Demonstrációs Ügynökségben részt vettek az érintett környéken lakó állam-

polgárok is. De sok polgármester – helyesen – úgy értelmezte a HUD előírást „a döntéshozatali 

folyamathoz való hozzáférésre” vonatkozóan, mint azt a menekülőutat, amelynek segítségével 

az állampolgárokat visszaszoríthatják a hagyományosabb tanácsadói szerepbe.

A legtöbb Városi Demonstrációs Ügynökség lakossági tanácsadó bizottságokat hozott 

létre. Aggasztóan sok ilyen állampolgári szakpolitikai testületet vagy bizottságot állítottak fel, 

amelyeknek a neve teljesen félrevezető, minthogy nincs szakpolitikai döntési szerepük és  

a hatáskörük is rendkívül korlátozott. Szinte mindegyik Városi Demonstrációs Ügynökség lét-

rehozott körülbelül egy tucat tervezőbizottságot vagy munkacsoportot a különböző feladatok 

mentén: egészségügy, jólét, oktatás, lakhatás és munkanélküliség. A legtöbb esetben a nincs-

telen állampolgárokat meghívták, hogy az érintett intézmények képviselőivel együtt vegyenek 

részt ezekben a bizottságokban. Ezzel szemben néhány Városi Demonstrációs Ügynökség 

párhuzamosan két tervező bizottságot állított fel ugyanarra a feladatra: egy szakemberekből 

álló és egy állampolgári bizottságot. 

A legtöbb Modell Városok programban végtelenül sok időt fecséreltek el arra, hogy 

komplikált igazgatóságokat, bizottságokat és munkacsoportokat állítsanak fel az első, ter-

vezési évre. Az egyes szervezetek különböző feladatait azonban nem határozták meg, vagy  

a meghatározás rendkívül ködösre sikerült. Így feltételezhető, hogy az egyéves tervezési folya-

mat vége felé ez a fajta bizonytalanság jelentős konfliktusokhoz vezet majd. Azért lesz így, mert 

addigra az állampolgárok rájönnek, hogy ismét bőségesen „részt vettek”, de nem profitáltak an-

nál többet, mint amit a hatalom birtokosai előre meghatároztak, hogy ezzel is lenyugtassák őket.

Egy erről a témáról szóló belső tanulmány (amely 1968 nyarán készült még azelőtt, hogy 

kihirdették volna az újabb hetvenöt nyertes pályázatot) a HUD hírlevelének 1968. decemberi 

számában jelent meg.19 Noha ez a nyilvános dokumentum finomabb és diplomatikusabb 

nyelvezetet használ, hasonló kritikát fogalmaz meg a nem szakpolitikát csináló szakpolitikai 

testületekre és az átláthatatlanul bonyolult struktúrákra vonatkozóan. Ezen kívül a következő 

tényeket állapítja meg:

1. A legtöbb Városi Demonstrációs Ügynökség nem tárgyalta meg a lakosokkal az állam-

polgári részvétellel kapcsolatos elvárásokat.

2. Az állampolgárok korábbi negatív tapasztalataik alapján rendkívül gyanakvóak voltak 

a helyi hatalom birtokosaival szemben az új „csodaszer” programmal kapcsolatban.  

Jogosan nem bíztak a Városháza indítékaiban.

3. A legtöbb Városi Demonstrációs Ügynökség nem olyan állampolgári csoportokkal 

működött együtt, amelyek a modellnegyedeket valóban képviselték és elszámolással 

tartoztak a környék választói felé. Mint sok egyéb szegénységellenes program esetén, itt 

is azokat vonták be inkább, akik a felfelé törekvő munkásosztályt képviselték. Vagyis az, 

hogy ők elfogadták a városi testület terveit, nem feltétlenül tükrözte az ott élő munkanél-

küliek és fiatalok vagy akár a kritikusabb lakosok és a mélyszegénységben élők nézeteit.

4. Azok a lakosok, akik hetente három-öt találkozón is részt vettek, nem voltak tisztá-

ban minimálisan sem a jogaikkal, feladataikkal, illetve a programban rendelkezésre álló 

lehetőségekkel. Például nem értették meg, hogy nem kötelesek elfogadni a város által 

küldött szakemberek segítségét, akikben egyébként nem bíznak.

5. A Városi Demonstrációs Ügynökségek és a városi intézmények által nyújtott technikai 

segítség nagy része harmadrangú volt, a szakemberek hozzáállása pedig paternalista 

és leereszkedő. Nem javasoltak innovatív lehetőségeket. Bürokratikusan reagáltak, ami-

kor a lakosok újszerű megközelítést próbáltak kierőszakolni. A legfőbb – bár rejtett – cél 

a régi vágású városi intézmények alapvető érdekeinek védelme volt. 

6. A legtöbb Városi Demonstrációs Ügynökség nem végzett olyan átfogó megközelítésű 

tervezést, amellyel fel tudta volna tárni a városi környezet leromlásának gyökereit és így 

érdemben foglalkozni tudott volna ezekkel. A végtelen megbeszélések eredményekép-

pen olyan stratégiákat támogattak, amelyekből csak újabb projektek születtek és ezek 

végeredménye a hagyományos intézmények által hagyományos módon végrehajtott  

hagyományos programok „bevásárlólistája” lett: éppen úgy, ahogyan a nyomornegye-

dek eredetileg létrejöttek.

7. A lakosok nem kaptak elegendő információt a Városi Demonstrációs Ügynökségektől, 

hogy felül tudják vizsgálni az általuk megírt terveket, vagy hogy saját terveket kezdemé-

nyezzenek a HUD elvárásai szerint. A legjobb esetben is csak felületes információval látták 

el őket. A legrosszabb esetben még a hivatalos HUD anyagok másolatát sem kapták meg.

19 U.S. Department of Housing and Urban Development, Citizen Participation in Model Cities, Technical Assistance Bulletin, 

No. 3 (December 1968).
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8. A legtöbb lakos nem volt tisztában azzal a jogával, hogy a részvétel miatt felmerült 

költségeit meg kell téríteni (pl. gyermekfelügyelet, közlekedési költségek stb.)

9. A lakosok képzése, amelynek során megérthették volna a szövetségi-állami-városi 

rendszerek és alrendszerek hálózatának labirintusát, a legtöbb Városi Demonstrációs 

Ügynökségben még csak lehetőségként sem merült fel.

A kutatás eredményei oda vezettek, hogy a HUD hozzáállása az állampolgári részvé-

telhez új értelmezést kapott. Noha a hetvenöt „második körös” Modell Városok díjazottra vo-

natkozó követelmények nem változtak, a HUD által kiadott huszonhét oldalas hírlevél több-

ször kifejtette, hogy a városoknak meg kell osztaniuk a hatalmat a lakosaikkal. Arra is bíztatta  

a Városi Demonstrációs Ügynökségeket, hogy kísérletezzenek olyan alvállalkozói szerződések-

kel, amelynek segítségével a lakossági csoportok saját szakembereket tudnak foglalkoztatni.

1969 februárjában az OSTI nevű cég egy friss értékelést adott ki. Az OSTI olyan magán-

vállalkozás, amely szerződésben áll az Gazdasági Esélyegyenlőségi Hivatallal és az a feladata, 

hogy műszaki segítséget és képzést nyújtson a Modell Városok programban résztvevő állam-

polgároknak az ország északkeleti régiójában. Az OSTI jelentése a Gazdasági Esélyegyenlő-

ségi Hivatal felé megerősíti a korábbi tanulmányban foglaltakat és a következőket állítja:20 

Gyakorlatilag nincs olyan Modell Városok szervezet, amelyben az állampolgári részvétel 

valóban megosztott döntéshozatalt jelentene, vagyis olyat, amelyben az állampolgárok 

úgy tekinthetnek saját magukra, mint „a program partnereire...

Az állampolgárok általában lehetetlennek érzik, hogy jelentős befolyást gyakoroljanak  

a folyamatban lévő átfogó tervezésre. A legtöbb esetben a Városi Demonstrációs Ügy-

nökség által megbízott tervezők, illetve az egyéb, már létező intézmények tervezői végzik 

el a tényleges munkát, amelyben az állampolgárok a megfigyelő szerepét töltik be és 

végül ők ütik rá a „pecsétet” a létrehozott tervre. Azokban az esetekben, ahol az állam-

polgárok valódi feladatot kapnak a programtervek létrehozására, a rendelkezésre álló idő 

és a rendelkezésükre bocsátott független műszaki erőforrások nem elegendőek ahhoz, 

hogy többet tegyenek, minthogy hagyományos megközelítési módokat alkalmazzanak  

a megoldandó problémákra.

Általánosságban elmondható, hogy kevés vagy semm figyelmet nem fordítottak arra, 

hogy a végrehajtási szakaszban biztosítsák a folyamatos állampolgári részvételt.  

A legtöbb esetben a hagyományos intézményeket tekintik a Modell Városok Program 

végrehajtóinak. Nagyon kevés módszert fejlesztettek ki arra, hogy bátorítsák a szervezeti 

vagy módszertani változást ezekben az intézményekben és nincs arra biztosíték, hogy 

az állampolgároknak némi befolyásuk legyen ezekre, amikor a Modell Városok Progra-

mokat végrehajtják. ...

Összességében elmondhatjuk, hogy ismét az emberek részére történik a tervezés.  

20 Organization for Social and Technical Innovation, Six-Month Progress Report to Office of Economic Opportunity,  

Region 1, February 1, 1969, pp. 27, 28, 35.

A legtöbb esetben a Városi Demonstrációs Ügynökség munkatársainak kezében van-

nak a fontos szervezési döntések, amelyeket a szakpolitikai testületek aztán formálisan 

jóváhagynak.

6. Partnerség

A létrának ezen a fokán a hatalmat ténylegesen újra elosztják az állampolgárok és  

a hatalom birtokosai között folyó tárgyalások során. Megegyeznek abban, hogy megosztják  

a tervezési és döntéshozatali felelősséget olyan struktúrák segítségével, mint például a közös 

szakpolitikai testületek, tervezési bizottságok és az elakadások tisztázására szolgáló mecha-

nizmusok. Miután az alapszabályokat valamilyen adok-kapok vita során kialakították, ezeket 

már nem lehet egyoldalúan megváltoztatni.

A partnerség akkor működik a leghatékonyabban, amikor a közösségben létezik egy 

szervezett hatalmi bázis, amely felé az állampolgári vezetők elszámolással tartoznak; amikor 

az állampolgári csoportok rendelkeznek annyi anyagi forrással, hogy vezetőiknek tisztessé-

ges honoráriumot adjanak az időigényes erőfeszítéseikért; és amikor a csoportoknak arra is 

van forrásuk, hogy felvegyék (vagy elbocsássák) saját műszaki szakembereiket, jogászaikat  

és közösségszervezőiket. Ha ezek az alkotóelemek megvannak, akkor az állampolgárok való-

ban alkupozícióban vannak és így képesek befolyásolni a terv kimenetelét (mindaddig, amed-

dig mindkét fél hasznosnak tartja a partnerség fenntartását). Egy közösségi vezető ezt úgy írta 

le, hogy „úgy jövök a városházára, hogy a kalapom a fejemen van, nem pedig a kezemben”.

A Modell Városok Programban az úgynevezett elsőgenerációs hetvenöt városból csak 

körülbelül tizenötben érték el, hogy a lakosokkal lényeges mértékű hatalommegosztás tör-

ténjen. Egyet kivéve az összes ilyen városban a mérges állampolgárok követelései vezettek  

a hatalommegosztáshoz, vagyis azt nem a város kezdeményezte.21 A tárgyalásokat az állam-

polgárok kezdeményezték, akiket feldühítettek az állítólagos részvétel korábbi formái. Ezek az 

állampolgárok egyszerre voltak eléggé dühösek és kifinomultak, így nem hagyták magukat 

még egyszer „átverni”. Azzal fenyegetőztek, hogy tiltakozni fognak a pályázat ellen. Delegá-

ciót küldtek a washingtoni HUD-hoz. Goromba nyelvet használtak. A tárgyalások a gyanakvás  

és a harag légkörében zajlottak.

21 A Massachusetts állambeli Cambridge-ben a Városháza felajánlotta a lakosoknak a hatalommegosztást. Előre  

terveztek azzal, hogy szükség lesz bizonyos időre ahhoz, hogy egy reprezentatív állampolgári csoportot be tudjanak vonni, 

illetve hogy a hatósági, szervezeti és folyamattal kapcsolatos bizonytalanságok megoldódjanak. A polgármester kérésére 

a minisztérium lehetővé tette, hogy a város a Modell Városok tervezési finanszírozására hivatott összegből több hónapnyi 

pénzt közösségszervezésre fordítson. E hónapok során a polgármesteri hivatal munkatársai segítették a lakosokat abban, 

hogy megfogalmazzák azt a rendeletet, ami létrehozta a tizenhat választott lakosból és nyolc köztisztviselőből, valamint 

magáncégek képviselőiből álló Városi Demonstrációs Ügynökséget. Ennek a testületnek – amelyben a lakók képviselik  

a legerősebb csoportot – joga van ahhoz, hogy felvegye és elbocsássa a Városi Demonstrációs Ügynökség munkatársait, 

jóváhagyjon minden tervet, felülvizsgáljon minden Modell Városok költségvetést és szerződést, meghatározza a szakpoliti-

kát stb. A rendelet, amelyet a Városháza is egyhangúan jóváhagyott, tartalmaz egy olyan követelményt, hogy a Modell Váro-

sok Programból finanszírozott tervek mindegyikét népszavazás keretében kell jóváhagynia az adott környéken élő lakosok 

többségének. A végső jóváhagyás a szövetségi törvények értelmében a Városháza kezében marad.
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A legtöbb esetben ott, ahol végül hatalommegosztásra került sor, a hatalmat az állam-

polgárok vették el, nem pedig a város adta oda. Ebben a folyamatban nincs semmi újdonság, 

hiszen azok, akiknek hatalmuk van, általában ragaszkodnak hozzá. A történelem is azt mutatja, 

hogy a hatalomtól megfosztottaknak kell elragadni a hatalmat, mert a hatalom birtokosai azt 

nem ajánlják fel maguktól.

Philadelphiában a programban résztvevő modellnegyedben a lakosoknak sikerült mű-

ködő partnerséget kialkudni. Mint a Modell Városok Program legtöbb pályázója, Philadelphia 

is megírta a több mint 400 oldalas pályázatát, és ezt futólag be is mutatta a közösségi veze-

tőknek egy sietősen összehívott megbeszélésen. Azonban, amikor a jelenlévőket felkérték, 

hogy hagyják jóvá a dokumentumot, ők haragosan tiltakoztak amiatt, hogy a város nem kérte ki  

a véleményüket egy ilyen nagy léptékű pályázat elkészítése során. Az egyik közösségi szóvivő 

azzal fenyegetőzött, hogy tiltakozást szervez a környéken a pályázat ellen, ha a város nem 

engedi, hogy az állampolgárok néhány hetet kapjanak a pályázat áttekintésére és a javaslatok 

megfogalmazására. A városi tisztviselők beleegyeztek.

A következő megbeszélésen az állampolgárok átadták a városi tisztviselőknek a doku-

mentum állampolgári részvételről szóló részének új változatát, amely átalakította az alapsza-

bályokat, és a gyenge állampolgári tanácsadói szerepet erős hatalommegosztássá alakította. 

A Philadelphia által a minisztériumnak benyújtott pályázat végül szóról szóra tartalmazta az 

állampolgárok által alkotott dokumentumot. (Ezen kívül volt benne egy új, az állampolgárok  

által készített bevezető is, amelyben a korábban a város által írt és a negyed problémáit pater-

nalista módon kezelő leírás helyett reális elemzést adtak a negyed erősségeiről, gyengesége-

iről és a negyedben rejlő lehetőségekről.)

Ezután a philadelphiai Városi Demonstrációs Ügynökség által javasolt szakpolitikai 

bizottságot úgy alakították át, hogy a tizenegy helyből ötöt a lakosok szervezete, a Területi  

Tanács (Area Wide Council, AWC) kapott. Az AWC megbízást kapott a Városi Demonstrációs 

Ügynökségtől havi több mint 20.000 dollár értékben, amelyből fenntartotta a szervezetet,  

a közösségi vezetőknek 7 dollárt fizetett minden egyes tervezési megbeszélésen való rész-

vételért, és egyéb közösségszervezők, tervezők és műszaki szakemberek bérét is fedezte.  

A Területi Tanács jogosult arra, hogy saját terveket kezdeményezzen, hogy közös terveket dol-

gozzon ki a Városi Demonstrációs Ügynökség bizottságaival, és hogy felülvizsgálja a városi 

testületek által kezdeményezett terveket. Vétójoga van, ami azt jelenti, hogy a Városi Demonst-

rációs Ügynökség nem nyújthat be úgy terveket a városi tanácshoz, hogy azokat nem elle-

nőrizték, és az esetleges nézeteltéréseket nem tárgyalták át sikeresen a Területi Tanáccsal. 

A Területi Tanács (amely tizenhat „csomópontba” szervezett lakossági szervezet szövetsége) 

képviselői részt vehetnek a Városi Demonstrációs Ügynökség munkacsoportjainak, tervezési 

bizottságainak és albizottságainak összes megbeszélésén.

Noha (a szövetségi törvények értelmében) a városi tanácsnak vétójoga van a tervet ille-

tően, a Területi Tanács úgy gondolja, hogy a környék választópolgárai elég erősek ahhoz, hogy 

tárgyalásos úton kivédjék a városi tanács által esetlegesen az utolsó pillanatban benyújtott  

kifogásokat a Területi Tanács által javasolt újításokkal szemben, mint amilyen a Területi  

Tanács Földbankja22, a Területi Tanács Gazdaságfejlesztő Ügynöksége és egy kísérleti jövede-

lemmegtartó program 900 szegény család számára.

7. Átruházott hatalom

Az állampolgárok és a tisztviselők közötti tárgyalások eredményeként létrejöhet olyan 

helyzet is, amikor az állampolgárok konkrét döntési jogot szereznek egy adott terv vagy prog-

ram tekintetében. Ennek tipikus példái azok a Modell Városok Programban felállított szak-

politikai testületek vagy Közösségi Akcióügynökség testületek, ahol az állampolgároknak 

egyértelmű többsége van és konkrét hatalommal rendelkeznek. A létrának ezen a szintjén  

az állampolgárok kezében vannak azok az eszközök, amelyek biztosítják a program elszámol-

tathatóságát. A véleménykülönbségek vagy viták megoldása érdekében a hatalom birtoko-

sainak kell elindítaniuk az alkufolyamatot, nem pedig alulról érkező nyomásra kell reagálniuk.

A lakosoknak egy maréknyi Modell Városban sikerült ilyen döntési jogkört elérni. Ezek  

a massachusettsi Cambridge, az ohiói Dayton és Columbus, a minnesotai Minneapolis,  

a Missouribeli St. Louis, a connecticuti Hartford és New Haven, valamint a kaliforniai Oakland.

New Haven esetében a Hill negyed lakosai létrehoztak egy társulást, és erre ruházták át 

az egész Modell Városok terv elkészítésének jogát. A város összesen 117.000 dollárnyi támo-

gatást kapott a minisztériumtól, amelyből 110.000 dollárt átadott a lakossági társulásnak, hogy 

saját tervező szakembereket és tanácsadókat fogadjon fel. A Hill lakossági társulásnak ezen 

kívül tizenegy képviselője van a huszonegy tagú Városi Demonstrációs Ügynökség igazgató-

ságban is, ami biztosítja a többséget a javasolt tervek felülvizsgálatakor.

A hatalomátruházás másik modellje az, amikor az állampolgárok és a hatalom birtokosai 

külön, de egymással párhuzamosan működő csoportokat hoznak létre, és ahol az állampol-

gárok vétójoggal rendelkeznek abban az esetben, ha a véleménykülönbségeket nem tudják 

tárgyalásos úton megoldani. Ez különösen érdekes együttélési modell abban az esetben, ami-

kor a múltbeli „együttműködési erőfeszítések” miatt az ellenséges állampolgári csoportok túl-

ságosan haragszanak és nem bíznak a Városházában, de így mégis tudnak közösen tervezni.

Minthogy minden Modell Városok Programnak meg kell kapnia a Városháza jóváhagyá-

sát, mielőtt a minisztérium finanszírozná a terveket, a városi tanácsnak végső vétójoga van 

még akkor is, ha a Városi Demonstrációs Ügynökség igazgatóságában az állampolgárok ren-

delkeznek a szavazatok többségével. A kaliforniai Richmondban a városi tanács beleegyezett 

az állampolgárok ellenvétójába, de ennek a megállapodásnak a részletei nem egyértelműek, 

és még nem lettek letesztelve.

A Közösségi Akcióprogramban is több különböző hatalommegosztási megoldás jött 

létre, miután a lakosság követelésekkel lépett fel, és a Gazdasági Esélyegyenlőségi Hivatal 

friss utasítása is napvilágot látott, amelyben előírták, hogy a Közösségi Akcióügynökségek 

 

22 Angolul: Land Bank – egy olyan intézmény, amely bizonyos földterületeket későbbi fejlesztések céljából őriz. – a szerkesztő 

megjegyzése
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„az (alapvető) elvárásoknál többet tegyenek” a lakosok részvétele érdekében.23 Néhány  

városban a Közösségi Akcióügynökségek alvállalkozói szerződéseket kötöttek lakossági cso-

portokkal egy vagy több szomszédsági programelem tervezésére és/vagy működtetésére, 

mint például egy többfunkciós szolgáltató központ létrehozása vagy a Head Start24 program-

ban való részvétel. Ezek a szerződések általában tartalmazzák a sorról sorra egyeztetett költ-

ségvetést és a program részleteit. A szerződések általában szintén tartalmazzák a delegált 

jogkörök konkrét megjelölését a szakpolitikai döntéshozatalban, illetve a szakemberek felvé-

telére és elbocsátására, valamint az építkezésekre, vásárlásra vagy lízingelésre kötött alvállal-

kozói szerződések megkötésére vonatkozóan. (Az alvállalkozói szerződések némelyike olyan 

széleskörű, hogy már majdnem eléri az állampolgári ellenőrzés szintjét.)

8. Állampolgári ellenőrzés

Növekszik az igény a közösség által irányított iskolák, a fekete önigazgatás és a lakossági 

ellenőrzés iránt. Bár az országban senki sem rendelkezik abszolút hatalommal, nagyon fontos, 

hogy a retorikát ne keverjük össze a szándékkal. Az emberek egyszerűen azt követelik, hogy 

elérjék a hatalomnak (vagy ellenőrzésnek) azt a fokát, ami garantálja, hogy a résztvevők vagy  

a lakosok irányíthassanak egy programot vagy intézményt. Teljes értékű részesei akarnak 

lenni a szakpolitikai és vezetői munkának, és meg akarják tárgyalni azokat a feltételeket, amik 

szerint a „kívülállók” megváltoztathatják azokat. 

A leggyakrabban javasolt modell az olyan szomszédsági társulás, ahol nincs köztes szint 

a társulás és a finanszírozás forrása között. Van már néhány ilyen kísérleti társulás, amely ja-

vakat termel és/vagy szociális szolgáltatásokat nyújt. A hírek szerint továbbiak is fejlesztési 

stádiumban vannak és biztos, hogy ki fognak alakulni az állampolgári ellenőrzés új modelljei 

is, ahogyan a nincstelenek továbbra is nyomást gyakorolnak a hatalommal rendelkezőkre éle-

tük jobbítása érdekében.

Bár a csak főcímekből tájékozódó közönség körében félelmet keltett az a keserves küz-

delem, ami az Ocean Hill-Brownsville-i iskolák közösségi ellenőrzéséért zajlott New Yorkban25, 

a kevesebb nyilvánosságot kapott kísérleti programok azt bizonyítják, hogy a nincstelenek 

igenis javíthatnak a helyzetükön, ha a tervezés, a szakpolitika és a programlebonyolítás min-

den elemében részt vesznek. Némelyik ilyen program azt is igazolja, hogy igazából fél kézzel 

is el tudják mindezt érni, mert a másik kezüket arra kell használni, hogy megküzdjenek a helyi 

ellenállással, amit annak bejelentése vált ki, hogy szövetségi pénzeket adnak egy közösségi 

vagy kizárólag feketékből álló csoportnak.

23 U.S., Office of Economic Opportunity (1968). OEO Instruction, Participation of the Poor in the Planning, Conduct and 

Evaluation of Community Action Programs (Washington, D.C.: December 1), pp. 1-2.
24 A Head Start az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériumának programja, amelynek célja  

az átfogó korai gyerekkori nevelés, egészségfejlesztés és étkezés, valamint a szülői részvétel biztosítása az alacsony jöve-

delmű családok számára. – a szerkesztő megjegyzése
25 1967-68-ban Brooklyn főleg feketék lakta Oceanhill-Brownsvill negyedében konfliktus alakult ki a fekete szülők és a több-

nyire fehér tanárok között. Míg a szülők közösségi ellenőrzést követeltek az iskola felett, ami fekete tanárok foglalkoztatását 

is jelentette volna, a tanárszakszervezet sztrájkot szervezett, hogy megakadályozza ezt. – a szerkesztő megjegyzése

A legtöbb hasonló kísérleti programot kutatási és demonstrációs finanszírozással tőké-

sítették fel, amelyet a Gazdasági Esélyegyenlőségi Hivatal biztosított egyéb szövetségi hivata-

lokkal együttműködésben. A következő példák vannak erre:

1. 1,8 millió dolláros juttatást kapott a clevelandi Hough Area Fejlesztési Társulás 

(Hough Area Development Corporation), hogy megtervezzen egy gazdaságfejlesztési prog-

ramot a gettóban, illetve, hogy létrehozzon több gazdasági társulást, amelyek között szere-

pel egy újszerű lakótelep-bevásárlóközpont kombináció és egy hitelgaranciaprogram is helyi 

építési vállalkozások számára. Ezen a feketék lakta környéken a nonprofit társulás tagságát  

és igazgatóságát a legfontosabb közösségi szervezetek vezetői adják.

2. Körülbelül 1 millió dollárt (a második évre 595.751 dollárt) kapott a Délnyugat Alabamai 

Gazdálkodók szövetségi társulása (Southwest Alabama Farmers Cooperative Association, 

SWAFCA) Selmában egy tíz megyére kiterjedő élelmiszer- és haszonállat marketingszövet-

kezet céljára. Annak ellenére, hogy történtek helyi kísérletek a szövetkezet megfélemlítésére 

(beleértve azt, hogy megpróbálták erőszakkal megállítani a piac felé tartó teherautókat) az 

első évben a tagság 1.150 főre nőtt, akik 52.000 dollárt kerestek új terményeik eladásából.  

A szövetkezet választott igazgatóságában a tíz gazdaságilag elmaradott megyét megyénként 

két-két szegény fekete gazda képviseli. 

3. Körülbelül 600.000 dollárt (plusz 300.000 dollár további juttatást) kapott az Albina 

Társaság és az Albina Befektetési Tröszt (Albina Investment Trust), hogy létrehozzon egy fe-

keték által működtetett és feketék tulajdonában lévő vállalkozást, amelynek menedzsment-

jébe tapasztalatlan embereket, munkavállalóként pedig a helyben élő képzetlen kisebbségi 

csoportokat veszik fel. A tervek szerint a gyapjú- és fémfeldolgozó társaság az alkalmazottak 

tulajdonába fog kerülni.

4. Körülbelül 800.000 dollárt (a második évre 400.000 dollárt) kapott a Harlemi Közösségi 

Tanács (Harlem Commonwealth Council) annak bemutatására, hogy egy közösségi alapú fej-

lesztési társulás igenis képes katalizálni és végrehajtani úgy egy gazdaságfejlesztési progra-

mot, ha az széleskörű közösségi támogatást kap és az érintett közösség is részt vesz benne. 

Mindössze tizennyolc hónapos programfejlesztés és tárgyalás után a Tanács hamarosan több 

nagyszabású vállalkozást is be fog indítani, beleértve két szupermarketet, egy autószerviz és 

autójavító központot (amelyhez munkaerő-képzési program is tartozik), egy finanszírozási vál-

lalatot olyan családok részére, akik évi 4.000 dollárnál kevesebb jövedelemmel rendelkeznek, 

valamint egy adatfeldolgozó céget. A kizárólag feketékből álló és Harlemben élő igazgatóság 

tagjai már egy fémöntödét is vezetnek.

Bár több állampolgári csoport (és az érintett polgármesterek is) használják az állampol-

gári ellenőrzés retorikáját, egyetlen Modell Városok Program sem felel meg teljesen az állam-

polgári ellenőrzés feltételeinek, minthogy a végső jóváhagyásra vonatkozó jogosultság és az 

elszámoltathatóság továbbra is a városi tanács kezében van.
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Daniel P. Moynihan azt állítja, hogy a városi tanácsok valóban a közösség képviselői,  

de Adam Walinsky (1969) bemutatja, hogy ez a fajta képviselet valójában nem reprezentatív: 

Ki... gyakorolja az „ellenőrzést” a képviseleti folyamat segítségével? New Yorkban,  

a Bedford-Stuyvesant nevű gettóban 450.000 ember él – ugyanannyi, mint Cincinnati 

városában, és több, mint egész Vermont államban. Azonban a területnek mindössze egy 

középiskolája van, a tinédzserek 80 százaléka lemorzsolódik; a csecsemőhalandósági 

ráta az országos átlag kétszerese; több mint 8.000 olyan épület van, amit a patkányokon 

kívül már mindenki elhagyott. Ennek ellenére a terület egy dollárnyi városrehabilitációs 

finanszírozásban sem részesült a program első 15 éve alatt, a munkanélküliségi rátát 

pedig csak a Jóisten ismeri.Egyértelmű, hogy Bedford-Stuyvesant igényei speciálisak, 

ugyanakkor a terület eddig mindig elveszett [New York] város nyolcmilliós tömegében. 

Bírósági perre volt szükség ahhoz, hogy ez a hatalmas terület 1968-ban először képvise-

letet kapjon a Kongresszusban. Hogyan beszélhetnénk arról, hogy a képviseleti rendszer 

a közösség érdekében „szólal meg”, amikor ilyen hosszú idő telt el pusztulás és elhanya-

goltság közepette?

Walinsky-nak a Bedford-Stuyvesantről kifejtett érvelése általában alkalmazható minden 

gettóra a keleti parttól a nyugati partig. Ezért nagyon valószínűnek tűnik, hogy azokban a get-

tókban, ahol a lakosok már bizonyos fokú hatalomra tettek szert a Modell Városok Program 

tervezési folyamata során, az első éves akciótervek valamilyen új közösségi intézmény létre-

hozását fogják célozni, amelyet teljes egészében a lakosok irányítanak, és amely meghatá-

rozott pénzösszeg felett fog rendelkezni. Ha a programok alapszabályai egyértelműek, és ha  

az állampolgárok megértik, hogy egy sokszínű helyzet valódi résztvevőjeként a legitim tárgya-

lási folyamat részévé válhatnak, akkor ezek a programok bemutathatják, hogyan lehet szembe 

menni azokkal az ártalmas politikai és társadalmi-gazdasági erőkkel, amik a szegények elle-

nében dolgoznak.

Azokban a városokban, ahol a népességnövekedés miatt várhatóan többségben lesz-

nek a fekete lakosok, nem valószínű, hogy az állampolgári csoportok a szomszédsági önkor-

mányzásért fognak küzdeni. A nagy tervük inkább valószínűleg az lesz, hogy fekete városházát 

követelnek, amit a választásokon el is tudnak érni. Azokban a városokban, amelyek az előre 

látható jövőben a fehérek maradnak többségben, valószínű, hogy az állampolgári csoportok 

decentralizált közszolgáltatásokat fognak követelni például a rendőri védelem, az oktatás és 

az egészségügy területén. Sok múlik azon, hogy a városi önkormányzatok mennyire hajlan-

dóak befogadni a forráselosztásra vonatkozó követeléseket a szegények érdekében, amellyel 

el lehet kezdeni ellensúlyozni a múlt súlyos egyenlőtlenségeit.

A közösségi ellenőrzés elleni érvek a következők: támogatja a szeparatizmust; a köz-

szolgáltatások balkanizálódását26 eredményezi; többe kerül és kevésbé hatékony; lehe-

tővé teszi, hogy a kisebbségi csoportokból kikerülő „szélhámosok” éppen annyira megvető 

 

26 A balkanizálódás eredetileg egy többnemzetiségű állam felosztását jelenti kisebb, etnikailag homogén részekre, de itt 

átvitt értelemben használja a szerző. – a szerkesztő megjegyzése

és opportunista módon viselkedjenek a nincstelenekkel szemben, mint fehér elődeik; nem 

kompatibilis az érdemen alapuló rendszerekkel és a profizmussal; és meglehetősen ironikus 

módon megtörténhet, hogy mindez egy új bábjátékká alakul a nincstelenek számára, amely  

hatalmat ugyan ad nekik, de nem ad elegendő pénzt ahhoz, hogy sikeresek is legyenek.27 Eze- 

ket az érveket nem szabad csuklóból elutasítani. De nem utasíthatjuk el a közösségi ellenőr-

zés szószólóinak keserű megnyilvánulásait sem, hiszen eddig minden egyéb formája kudarcot  

vallott annak a kísérletnek, hogy véget vessenek áldozattá válásuknak!

Fordította: Valis Éva

27 A kialakuló lakossági ellenőrzést biztosító modellek lehetőségeit és csapdáit illetően a következő tanulmányok adnak 

átgondolt elméleti elemzést: Altshuler, A. (1968). The Demand For Participation in Large American Cities, An Unpublished 

Paper prepared for the Urban Institute, December; Spiegel, H. B. C. & Mittenthal, S. D. (1968). Neighborhood Power and 

Control, Implications for Urban Planning, A Report prepared for the Department of Housing and Urban Development,  

November.
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A felnőttnevelés szélesebb értelmezésen belül a felnőttek mind iskolaszerű, mind az 

iskolarendszeren kívüli oktatása a 19. század második felében került napirendre Magyarorszá-

gon. Megindulását a polgári átalakulás vetette felszínre és a vele kapcsolatos első kívánalmak 

az 1848. évi forradalom egyik kimagasló alakjának, Táncsics Mihálynak a nevéhez fűződnek.  

A korabeli gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyokból érthető, hogy ő az iskolából kire-

kedt, elnyomott néposztályok érdekében emelt szót, és többek között a Munkások Újságában 

jelentetett meg több cikket a munkások oktatásáról. Itt javasolta azt is, hogy az Üllői úti kaszár-

nyát alakítsák át „politechnikummá”, ahol a magyar iparosifjúság képezhette magát.

A művelődési tevékenység tényleges megindulása a bécsi Fortbildungsverein (Tovább-

képzési Egyesület) mintájára szerveződő munkás önképző egyletekhez kapcsolódik. A Pest- 

Budai Könyvnyomdászok Önképző Egyesületének 1866-ban megjelent alapszabályai célul tűz-

ték ki egyebek közt a tagok szellemi kiképeztetését, amelynek eszközeit a könyvtáron és az ol-

vasókörön kívül a népszerű tudományos felolvasások és nyelvtanórák tartásában jelölték meg.

Felnőttoktatási kezdeményezések a kiegyezés után

A kiegyezést követően többször az országgyűlés elé került a felnőttoktatás ügye. 1869-

ben Irányi Dániel e célra 100.000 Ft-ot kért. Végülis ennek a felét szavazták meg főként  

a felnőttek közt általános analfabetizmus csökkentésére. Az Irányi által előterjesztett 19 pa-

ragrafusból álló törvényjavaslatot Deák Ferenc vezetésével tárgyalta az egyik osztály. Szóba 

került itt az oktatás tartalma is, amely alapjában az elemi iskola tárgyait követve magában 

foglalta az írást, olvasást, a fejbeli számolást jegyekkel, a mértékek ismeretét, a természet-

tant és természetrajzot, tekintettel a földművelés és az ipar szükségleteire, a hazai földleírást  

és történelmet, a gyakorlati útmutatásokat a mezei gazdálkodás, különösen a kertészet köré-

ből, a polgári jogokat és kötelességeket, végül a rajzot.

1871-ben Pauler Tivadar kultúrminiszter vitte a parlament elé törvényjavaslatát a felnőt-

tek oktatásáról. Eszerint a községek, de adott esetben a felekezetek és egyesületek gondos-

kodtak volna a 15-20 évesek oktatásáról. Ahol ezek közül egyik sem képes erre, ott az állami 

iskolai hatóságok rendeznek tanfolyamokat a felső népiskolák számára kijelölt tárgyakkal.  

A kiadások fedezéséről az állam költségvetésileg gondoskodik. Indoklásában felhozta a mi-

niszter, hogy az állam kötelessége anyagi áldozatokkal előmozdítani a felnőtt-oktatást. Szavait 

tettek is követték, az 1872. évre a költségvetés 50 000 Ft-ot biztosított erre a célra.

Ugyancsak az országgyűlésen terjesztett elő 32 pontból álló javaslatot Táncsics Mihály 

a felnőttoktatás érdekében. Célul tűzte ki, hogy a felnőttek pótolják elemi ismereteiket, és ré-

szesüljenek szakmai képzésben. Szükségesnek tartotta, hogy mozdítsák elő a felnőttek műve-

lését hírlapok, gyűlések segítségével is. Az időközben létrejött Általános Munkásegylet lapjá-

ban, az Arany Trombitában ugyancsak szót emelt a földművesek és iparosok műveltségének 

emeléséért, elmaradottságukért a „felső úri osztályt” tette felelőssé.

A parlamenti előterjesztésekkel is összefüggő állami kezdeményezésekkel egyidőben  

a felnőttoktatás társadalmi úton is megindult, és ez a forma az egész korszakban jellemző ma-

radt. Ekkor már a nyugat-európai államokban intézményesen kezdtek gondoskodni a felnőttek 

oktatásáról. Az angol Working Men’s College (Dolgozók Főiskolája) 1854-ben, a University  

Extension (Felnőttoktatási Egyetem) 1867-ben indult meg. Franciaországban Jean Macé hozta 

létre a Ligue francaise de l’Enseignement (Francia Oktatási Szövetség) intézményét.

Eötvös József ezirányú kezdeményezésének hatására itthon Türr István 1868-ban tett 

közzé felhívást annak érdekében, hogy alakuljon népnevelési szövetség a felnőttek közt 

dívó analfabetizmus felszámolására. Az ekkortájt megalakuló Központi (később: Budapesti)  

Népoktatási Kör és más hasonló szervezetek a népoktatás támogatásán, könyvtárak létesíté-

sén kívül a felnőttnevelést is fel kívánták karolni. A Budapesti Népoktatási Kör külön tanmene-

tet dolgozott ki kezdő és haladó felnőttoktatásra. A novembertől áprilisig tartó tanfolyamokon 

is iskolaszerű oktatásban tanított tárgyakat, tehát az írást, olvasást, fogalmazást, számolást,  

a természetrajzot, a földrajzot, a történelmet, a természettant tanították. A résztvevőket ne-

mek szerint különválasztották. A felügyeletet a Kör választmányának tagjai gyakorolták, akik  

a tanítás utolsó hetében győződtek meg annak eredményességéről, és jutalmakat is osztottak. 

Indítottak még üzleti, háztartási tanfolyamokat is. Ez utóbbiak a családi élettel, a lakással, az 

egészség ápolásával foglalkoztak. Egy tudósítás szerint Pauler Tivadar miniszter 1872-ben 

bejelentés nélkül megjelent a Pesti Népoktatási Kör terézvárosi tanfolyamán, és a 11 tanhe-

lyiségben 800 igyekvő és szorgalmasan tanuló felnőttet talált. A főváros mögött nem maradt 

el a vidék sem, ahol egyes helyeken főleg vasárnaponként ingyen tartottak előadásokat és 

felolvasásokat, másutt leányegyletekben, olvasókörökben tanították az írást-olvasást, és más 

közhasznú ismeretekkel igyekeztek a nép szellemi színvonalát emelni.

Az 1870-es évektől kezdve a tanügyi lapok hasábjain megjelenő cikkek, felhívások gyak-

ran foglalkoztak a felnőttoktatás szervezeti, tartalmi és módszertani kérdéseivel. A felnőttokta-

tásról való gondoskodást általában az 1868. évi népoktatási törvény kiegészítésének tekintik, 

de hogy ez az állam feladata-e, vagy társadalmi síkon oldható meg, arról megoszlottak a véle-

mények. Tanakodtak a leghelyesebb formákról és az oktatás tartalmáról is. Az egyik felvetés 

szerint több irányban kellene oktatni a felnőtteket. A leányokat például férjhezmenetelükig 

kell tanítani népszerű nevelés- és közerkölcstanra, háztartástanra, konyhakertészetre, egész-

ségtanra. A földművesek tárgyául a gyakorlati gazdaságtant, a kertészetet, a méhészetet és  

a selyemhernyó-tenyésztést jelölték ki, az iparosoknak az erkölcstant, a nemzetgazdaságtant, 

az áruismeretet, az egészségtant, az ember természetrajzát. A november 15-től február 15-ig 

tartó oktatást a tanító vezette, s a tanfelügyelő ellenőrizte volna. A bizonyítvány elnyeréséhez 

kívánta kötni a cikk szerzője a polgári jogok gyakorlását.

A felvetések legtöbbje amellett foglalt állást, hogy az oktatás idomuljon a nép életvi-

szonyaihoz, elégítse ki a gazdasági helyzetének javítását célzó szükségleteket. Színvonalban  

a tanfolyamok nagyjából a felső népiskoláénak1 feleltek meg. Vita bontakozott ki a tanfolyamok 

vezetőinek köréből is. A tanítón kívül többen helyet kívántak juttatni a község vezetőinek, a jegyzőnek, 

a lelkészeknek, az orvosnak (és a „baromorvosnak”2), az iskolaszék tagjainak, gazdatiszteknek is.

1 Nagyjából a mai általános iskola felső tagozatának felel meg. – a szerkesztő megjegyzése
2 Jelentése: állatorvos – a szerkesztő megjegyzése
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A népiskolai tanítók különösen szívükön viselték a felnőttoktatást. A magyarországi taní-

tók 1874-ben tartott második gyűlése előtt az előkészítő bizottság a megyei tanítóegyletekhez 

fordult, véleményüket kérve a felnőttoktatásról. A beérkezett válaszok állást foglaltak amel-

lett, hogy csak olyan egyének oktathassanak, akiket a tanfelügyelőség erre alkalmasnak tart.   

A tanfolyamokon csak a negyvenedik életévüket be nem töltöttek vehetnek részt. Fontosnak 

tartják, hogy a tanfolyamok mellett népkönyvtárak, olvasóegyletek létesítését. A többségük-

ben pozitív javaslatok a mozgalom társadalmi jellegét kívánták fenntartani. 

Ez utóbbi felvetés annál inkább is helyesnek bizonyult, mert az 1870-es évek közepétől, 

Trefort Ágoston minisztersége idején, a felnőttoktatás állami támogatása először csökkent, 

majd teljesen elapadt. Az okokat a miniszter részben a költségvetés hiányaival magyarázta, 

részben pedig azzal, hogy a tanítás nem hozta meg a kívánt eredményeket. Szavai szerint  

„a felnőttek oktatásának megkísérlett módja sem a reá fordított munkának, sem az arra kiadott 

tetemes költségeknek megfelelő eredményt nem mutatott fel”.

Az állami támogatás megszűnte után is tovább folyt a felnőttek oktatása társadalmi ke-

retek közt. A Budapesti Népoktatási Körben például évenként novembertől áprilisig hetente 

háromszor este 7-től 9-ig tanították az olvasást, az írást, a fogalmazást, a számolást. Tudunk 

azonban olyan tanfolyamokról is, amelyeknek tárgyai közt szerepelt a könyvvitel, az üzleti tevé-

kenység. A Kör tanfolyamain az 1870-1895-ig terjedő időszakon belül több mint negyedszáz-

ezer férfi és nő vett részt, felerészben magyar, felerészben német anyanyelvű, többségben  

20 év körüli fiatalok. A jelzett időszakban kb. tízezren tanultak meg itt írni-olvasni. Ugyan- 

ennyien voltak azok is, akik ezen túlmenően továbbképezték magukat.

Oktató tevékenység a munkásság körében

Jellemző tény, hogy az állami és társadalmi jellegű felnőttoktatás mellett a munkásmoz-

galmon belül folyó hasonló célú tevékenység akkor indult virágzásnak, amikor a felnőttoktatás 

állami támogatása megszűnt. A mozgalmon belül folyó felnőttoktatás volumene, a ráfordított 

összeg sokszor meghaladta az államkassza pénztárából erre fordított kiadásokat.

A munkásság körében folyó oktatás igen sokszínű volt. Már a kezdetben sikeresnek 

mondható a munkás önképző egyletekben folyó elemi oktatás, amelynek keretében egyebek 

közt helyesírást, rajzolást, természettant, országismeretet tanítottak. Az esztergályosok egy-

letében például hétfőre és keddre esett a rajzolás; szerdára a számtan (csütörtökre az egyleti 

ügyek), péntekre az elemi ismeretek, szombatra a történelem és irodalom (vasárnapra kedé-

lyes összejövetelek). A budapesti szabósegédek önképzőegyletében a férfi és női ruházat-

hoz szükséges rajztanon kívül számtant, elemi tárgyakat, történelmet és irodalmat oktattak. 

A budapesti könyvnyomdászok és betűöntők egyletében a francia nyelvből és a gyorsírásból 

folytak tanfolyamok. Előzőre 36-an iratkoztak be, de a jelenlévők száma jóval alulmaradt ennek. 

A gyorsírás tanfolyam végére is csak nyolc hallgató maradt. Felhasználták az önképző egyletek 

a munkások műveléséhez a sajtót, a műkedvelést, a dalosköröket, olvasóköröket is.

A munkássajtóban gyakran láttak napvilágot felhívások az elemi ismeretek pótlását 

szolgáló tanfolyamok látogatására. Ezek tárgyai között – az előzőekben felsoroltakon kívül –  

gyakran találjuk a kereskedelemtant, a logikát és egyéb tárgyakat. Az elemi ismeretek pótlásán 

kívül a mozgalmon belül szervezett tanfolyamot részben szakmai ismereteket oktattak, rész-

ben pedig politikailag képezték a hallgatókat. A szakmai képzésre például szolgálhat a Vas- és 

Fémmunkások Szaklapjában megjelent egyik közlemény, amely tudtul adja, hogy a hétfőn, 

szerdán, pénteken este fél nyolctól fél tízig tartó ingyenes tanfolyam témái közt szerepeltek  

a mágnesesség és elektromosság alapelvei, az áramforrások, dinamógépek, elektromotorok, 

akkumulátorok, telefonok szerkezete és kezelése. A budapesti cipészsegédek önképző egyle-

tében egy német nyelvű tankönyvből tanították a szakmai ismereteket.

Az 1870-es években lezajlott, ún. hűtlenségi perben3 súlyos vádként szerepelt a szo-

ciáldemokrata iskola fenntartása. A tárgyaláson az egyik jegyzőkönyvvezető jelentkezett és  

közölte, hogy ő is tanított az iskolán, és Irányi Dániel fogadta fel őt tanítónak, s Rőser Miklós 

tanár fizette ki neki az egyforintos óradíjat.

A rendszerhű felnőttoktatás 1890-1918-ig

Részben a munkásmozgalom által kezdeményezett felvilágosító tevékenység ellensú-

lyozására, részben a közműveltség emelésének célzatával lendült fel a század utolsó évtize-

détől a hivatalos körök által különféle formákban szervezett felnőttoktatás. 1891-ben, amikor 

a vasárnap rendeletileg munkaszüneti nappá vált, jött létre Baross Gábor javaslatára a Vasár-

napi Munkásképző Országos Bizottság. Munkájának népszerűségét jelzi, hogy fennállásának 

első négy éve alatt mintegy 50 000 munkás vett részt a vasárnapokon tartott ismeretterjesztő 

felolvasásain, továbbá múzeumlátogatásokon és hangversenyeken. Az évtized során kiépült  

a parasztság képzésének hálózata is azzal a céllal, hogy a nép között a szükséges mezőgazda-

sági szakismereteket terjessze. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) támoga-

tásával folyó munkában inkább a tehetősebb gazdák vettek részt. Kuriózuma, hogy itt kaptak 

először fizetést a népművelőként közreműködő gazdasági vándortanítók.

Ezidőtájt hallatta nevét először a felnőttoktató, ismeretterjesztő tevékenységben a kor-

szak később egyik e téren legtöbb érdemet szerzett alakja, az előbb eperjesi jogakadémiai 

tanár, majd államtitkár, illetőleg kultuszminiszter, Berzeviczy Albert. Ő szerzett az elsők között 

ismét érvényt annak az elvnek, hogy az állam kötelessége az iskolán kívül eső oktatás felkaro-

lása. A Deutscher Verband von Vereinen für öffentliche Vorträge (Német Szónokegyesületek 

Szövetsége) mintájára központi összefogó szerv felállítását sürgette. Gondolatainak hangot 

adott a második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson is, amelynek társadalmi  

nevelési szakosztályában tárgyalták az iskolán kívül eső felnőttnevelés ügyét. Itt Pályi Sándor,  

a mozgalom egyik későbbi élharcosa, a felnőttoktatás szervezett meghonosításáért, Buday  

József az olvasókörök és népkaszinók, Guttenberg Pál a hazai földművesnép szellemi és erköl-

csi nevelése céljából néplíceumok, gazdaegyesületek létesítéséért szállt síkra.

3 A hűtlenségi per az Általános Munkásegylet legaktívabb tagjai és vezetői ellen lefolytatott bírósági per volt 1872 áprilisá-

ban. A vád szerint a monarchia megdöntésén, a kommunizmus létrehozásán munkálkodtak, s ennek érdekében kapcso-

latban álltak az Első Internacionáléval, illetve Karl Marxszal is. Egy kivétellel az összes vádlottat felmentették (a Wikipédia 

magyarázata). – a szerkesztő megjegyzése
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Közben, 1894-ben Berzeviczy Albert elnökletével alakult meg a Szabad Lyceum, négy 

év múlva az Uránia Tudományos és Közművelődési Egylet keretében az ismeretterjesztéssel 

foglalkozó Uránia színház és Uránia folyóirat. Az említett szerveken belül leginkább előadá-

sok, felolvasások hangzottak el. ugyanez évben iskolarendszerű képzés is indult a fővárosban  

és néhány vidéki városban a hivatalosan középiskolai képzést folytató munkásgimnáziumok 

révén. Három évfolyamán 12 tárgykörből (például az irodalomból, a történelemből, a földrajz-

ból, a természettanból, az egészségtanból, a nemzetgazdaságtanból, az ipar és mezőgazda-

ság történetéből) októbertől decemberig és januártól márciusig 22 hétig heti 12 órában folyt 

itt oktatás.  Érdeméül tudható be az oktatásnak a diavetítés alkalmazásával történő alapos 

szemléltetés. Mindennek ellenére kevés rendszeres ismeretet közöltek a 4-5000, főként 16-

31 éves iparosokból, szakképzett munkásokból álló beiratkozóval. Az ideológiailag a munkás-

mozgalomtól távol álló képzés lényegében a polgári iskolának felelt meg, egyes intézmények 

(például a MÁV, a posta) el is fogadták az itt szerzett tanfolyami igazolást, és lehetőség nyílott 

a polgári iskola IV. osztályából magánvizsga letételére is.

Az eredetileg angol kezdeményezésű, de időközben a kontinens több országában  

elterjedt (a mai nyitott egyetemekhez hasonló) University Extension mintájára jött létre 1902-

ben a Népszerű Főiskolai Tanfolyam, amelyet főként belvárosi – a korabeli tudósítás szavaival 

élve – „hölgyek és gavallérok” látogattak, de hallgatói közt 248 munkásról is tudunk. Az ugyan-

ezen évben megnyíló Erzsébet Népakadémia a munkások körében szeretett volna vonzást 

gyakorolni, de végül inkább az ipar és kereskedelem szükségleteit elégítette ki. Tartottak itt 

nyelvtanfolyamokat, gép-, szép- és gyorsírás tanfolyamokat, rendeztek hazafias ünnepélyeket, 

kirándulásokat, néphangversenyeket.

Részt vállaltak a művelődés terjesztésében, a művelődési intézmények támogatásában 

a főként hazafias irányú, leginkább nacionalista beállítottságú közművelődési egyesületek, 

amelyek közül különösen a Felvidéki Magyar Közművelési Egyesület (FMKE) és az Erdélyrészi 

Magyar Közművelődési Egyesület (EMKA) a magyarosítás jelszavát tűzte ki zászlajára a Felvi-

déken és Erdélyben. Időközben 37 vidéki közművelődési egyesület összefogásából 1910-ben 

jött létre az Országos Közművelődési Tanács, amelynek heti folyóirata és több más kiadványa 

ismeretterjesztő feladatokat töltött be.

A haladó eszméktől kevésbé elzárkózó szervek közül említést érdemel az előadásokat, 

de tanfolyamokat is szervező Népművelő Társaság. Működését a főváros kulturális életében 

egyébként is érdemeket szerzett Bárczy István és Wildner Ödön neve is fémjelzi. Folyóirata,  

a Népművelés számos haladó szellemű írásnak adott helyet. Az 1910-es években megalakult 

szabadoktatási bizottságok a falvakban szerveztek ismeretterjesztő előadásokat, szabad lice-

ális4 sorozatokat. Ugyancsak a falvakban hozta létre a Magyar Gazdaszövetség olvasóköreit 

gazdaköreit, amelyekben a fölművelés iránti szeretetet igyekeztek fejleszteni, a falusi életet 

megkedveltetni, a kisgazdák helyzetét javítani a mezőgazdasági ismeretek terjesztésével,  

a célszerű gazdálkodás előmozdításával. E célból tartottak előadásokat, felolvasásokat a  

4 Jelentése: gimnáziumi – a szerkesztő megjegyzése

mezőgazdaságot és a közéletet érintő kérdésekről. A falusi népesség körében terjedő felnőt-

toktatást általában a szakmai ismeretek túlsúlya jellemezte. Ez az irányzat érvényesült a föld-

műves olvasókörökben és a munkás olvasóegyletekben is.

A korszakban végig szerepet játszottak a felnőttek oktatásában a felekezeti szerveze-

tek. Az 1892 óta működő Budapesti Országos Központi Katolikus Kör például az országban 

mintegy ezer egyesületet hozott létre, ahol elemi ismereteket terjesztettek, valláserkölcsi és 

állampolgári nevelésben részesítették a megjelenteket.

Az utóbb említett, inkább az ismeretterjesztés körébe vágó tevékenységen kívül a szo-

rosabb értelemben vett iskolán kívüli, korabeli kifejezéssel élve szabad oktatásról 1908-ban 

tanácskozás kezdődött. Az alkalmat erre egy e tárgyban készített törvényjavaslattervezet (lex 

Jancsó) megvitatása teremtette meg. Az előterjesztés szerzője a tárgykörben egyéb publiká-

ciói révén is ismert Jancsó Benedek az iskolán kívüli oktatás átfogó szervezetének szabályo-

zását kísérelte meg, amikor három (alsó-, közép- és felső) fokozatú szabadoktatást javasolt.  

Az irányítást a külön e célra létrehozandó szervre, az országos Iskolán kívül eső Oktatási  

Tanácsra kívánta bízni, amely lényegében a társadalmi alapon szervezett oktatást tartotta 

volna kézben, helyet hagyva ugyanakkor az állami ellenőrzésnek és hangsúlyozva a tanítás 

szabadságát. Bár a tervezetet nem fogadták el, Apponyi Albert miniszter 1911-ben rendeleti-

leg létrehozta az Országos Szabadoktatási Tanácsot. A Berzeviczy Albert elnökletével, Jancsó 

Benedek alelnökletével és Pályi Sándor titkárságával alakult szerv feladatául tűzte ki a sza-

badoktatás átfogó szervezését. Meghagyták egyben a szabadságot a társadalmi úton mű-

ködő testületek, egyesületek, magánosok által vezetett szerveknek. Munkájukba az állam csak 

annyiban avatkozott be, amennyiben ezek állami segélyt kértek a tiszteletdíjak kifizetésének 

támogatására. Magát a minisztert, Apponyi Albertet részben egyházhű, konzervatív és naci-

onalista szemlélete is vezérelte, amikor rendeletében, majd az Országos Közoktatási Tanács-

hoz intézett leiratában az iskolán kívüli oktatást szorgalmazta. Idejében, az 1910-es évek körül  

az iskolán kívüli oktatás kereteként legfőképpen a részben már említett Szabad Lyceum, az 

Erzsébet Népakadémia, az Uránia, a Magyar Gazdaszövetség, a Népszerű Főiskolai Tanfo-

lyam, a Széchenyi Kör, az Országos Központi Katholikus Kör szolgált. Vezető szerepet játszott 

az Országos Szabadoktatási Tanács, amelyet addigi tanácsadó és véleményező jellegén túl 

1917-ben ruházott fel miniszteri rendelet végrehajtói jogkörrel. A Tanács maga az 1918. évi 

októberi polgári forradalomtól szüneteltette tevékenységét, majd a Tanácsköztársaság idején 

beolvadt a Közoktatásügyi Népbizottság Propaganda Osztályába.

A munkásmozgalmon belül folyó felnőttoktatás a századforduló után

A századfordulót követően a munkásmozgalom politikai tevékenységének kiszélese-

désével egyidőben erősödött a szakegyleteken belül folyó oktatás. Az 1901-ben majd tízezer 

tagot számláló, mintegy 35 szakszervezet 2500 koronát fordított önképzésre. A szakszerve-

zetek 1910-ben megtartott második kongresszusán intézkedéseket sürgettek a tanfolyamok 

számának növelése, felolvasások, vitaesték tartása érdekében. Ez is közrejátszott abban, hogy 

századunk első évtizedében szervezetileg egymásra épülő, a hivatalos iskolázásban szerzett 
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ismereteket kiegészíteni, részben pótolni hivatott oktatási rendszer jött létre. A legalsó szintet 

az analfabéta tanfolyamok képezték, ennél magasabb az elemi ismereteket nyújtó tanfolya-

mok, majd következett a Társadalomtudományok Szabad Iskolája és a pártiskola.

Az alsó szintű oktatást rendszerint a szakegyletek szervezték. A főbb tárgyak voltak  

a magyar helyesírás, a számtan és mértan, a német nyelvtan, a földrajz, a történelem, a ter-

mészetrajz, a természettan, a vegytan, a köz- és magánjogi ismeretek, végül a rajz. A látha-

tóan az elemi ismeretek pótlását szolgáló tanfolyamon nevelési célul tűzték ki a munkások 

osztálytudatra nevelését. Tartalmilag ennek a szolgálatában álltak a magasabb szintű tanfo-

lyamok olyan témái is, mint például a kapitalizmus keletkezése, lényege, fejlődése, intézmé-

nyei; a szakszervezeti mozgalom Magyarországon és külföldön, annak eredményei; a szocia-

lizmus története; a pártmozgalom; a szociálpolitika; a nőkérdés; a művelődéstörténet. Egyes 

munkásképző egyletek látogatóinak száma több százra is ment. A pécsi munkásképző egylet 

1906. évi 500 hallgató részvételével bonyolódó tanfolyamán például foglalkoztak a Föld kelet-

kezésével, az emberi szervezettel, a lélektannal, a gazdasági élettel, a jog elemeivel, erkölcs-

tannal, a szocializmus történetével. A munkástovábbképző tanfolyamokon ilyen, a szélesebb 

körű érdeklődés felkeltését célzó további témákat találunk: az ember helye a természetben  

és a társadalomban, jogi ismeretek, az idegrendszer betegségei.

Míg az elemi szintű tanfolyamok vezetőiül rendszerint tanítókat kértek fel, a magasabb 

szintű tanfolyamokat orvosok, jogászok, neves kultúrpolitikusok, a mozgalom kiemelkedő alak-

jai vezették. Az egyes témákra általában több óra jutott. A század első évtizedétől színesed-

tek a tanfolyamok módszerei, amennyiben az előadásos formát egyre gyakrabban váltotta fel  

a szeminárium. Ezeken a foglalkozásvezető bevonta a hallgatókat is, kérdéseket tett fel nekik, 

hogy így ne csak megértsék a tárgyat, hanem a tanulás ilyen módjával gyakorlatot is szerezze-

nek az adott tárgy közlésében, továbbadásában is.

Különös jelentőségre tettek szert az évtizedben a már csak színvonaluk révén is magas 

rendű, a Társadalomtudományi Társasággal közösen szervezett és Szabad Iskola néven indí-

tott tanfolyamok. A sokszor a tudományosság igényeit is kielégítő rendezvények előadói közt 

találjuk többek között Jászi Oszkárt5, Szabó Ervint6, Somló Bódogot7 stb. Az ilyen továbbkép-

zésre a hallgatókat a Szakszervezeti Tanács jelölte ki olyan megfontolással, hogy kik alkalma-

sak leginkább a munkástömegek vezetésére, további előadások tartására a hallott témából,  

a szélesebb rétegek közt folytatott propagandamunka és továbbképzési feladatok végzésére.  

Az évi program rendszerint négy sorozatból állt, egyenként 5-5 tanfolyammal. A heti előadások 

hallgatásáért nem kértek tandíjat vagy belépti díjat, de kötelezővé tették az előadás téziseit 

tartalmazó nyomtatott program megvételét.

5 Jászi Oszkár (1875-1957) társadalomtudós, szerkesztő, politikus, a Károlyi-kormány nemzetiségi ügyekkel megbízott tárca 

nélküli minisztere. – a szerkesztő megjegyzése
6 Szabó Ervin (1877-1918) társadalomtudós, könyvtárigazgató és jogász, a forradalmi szocialisták szellemi vezetője. –  

a szerkesztő megjegyzése
7 Somló Bódog (1873-1920) jogász, jogfilozófus, néprajzkutató, szociológus. – a szerkesztő megjegyzése

A Szabad Iskola két évre előre kitűzött programmal dolgozott. Egy-egy munkás rend-

szerint hetenként két tanfolyamot hallgatott, egy természettudományit és egy társadalomtu-

dományit, a következő program szerint: I. félév: A) Csillagászat és geológia, B) A munkásosz-

tály történetének alapul vétele mellett szociológiai ismeretek; II. félév: A) Az anyag körforgása  

a természet háztartásában, B) A modern kapitalizmus története; III. félév: A) Fejlődéstan, B) 

Társadalmi erkölcstan; IV. félév: A) Biológia, B) Összehasonlító vallástörténelem. Más soroza-

tokban találunk olyan témákat is, mint például a politikai földrajz, a gépek szerepe az iparban, 

egészségtan, filozófiatörténet, társadalmi mozgalmak, jogismeretek, gazdasági statisztika, 

antropológia, társadalmi gazdaságtan, magyar történelem, a szocializmus története. A Társa- 

dalomtudományok Szabad Iskolájának 1908/09. évi működéséről kiadott jelentés szerint  

a beírt hallgatók száma 1203 volt, mégpedig az első félévben 735, a másodikban 468.

A pártiskolán, mint a leggondosabban kiválasztottak képzési formájában speciális té-

mákat tanítottak. Élükön szerepelt a gyakorlati politika, amelynek keretében végigkísérték 

az utolsó száz év történetét, alapjában a kiegyezéssel összefüggő kérdéseket (bank, vasút 

és tarifa, cukor, védvám, Bosznia és Hercegovina szerepe, a Horvátországgal kötött egyez-

mény), majd részletesen a költségvetést, az adókat. Mindezt követte a magyar közjog tárgya-

lása, ezen belül az állam, az alkotmány, a jog mibenléte a történelmi materializmus alapján, 

állampolgárság és illetőség, törvényhozás és kormányzás Magyarországon, a viszony Auszt-

riához, valamint Horvátországhoz. Előadások hangzottak el továbbá a kapitalizmus gazdasági 

fejlődéséről és lényegéről, Magyarország közjogi viszonyairól és közigazgatásáról. A korabeli 

munkássajtó nagy büszkeséggel említette a pártiskolát, amelyet jelentőségében a politikai  

és gazdasági szervezetek mellé sorolt.

A képzésben közreműködő szervezetek közül jelentős a Szabadgondolkodók Magyar-

országi Egyesülete, a Galilei kör8. Ez utóbbi alapításakor 256 tagot, de idővel majd ezer tagot 

számlált. A haladó egyetemi hallgatókat tömörítő szervezeten belül működött orvoskari, jogi 

kari, valamint technikus csoport. Jelentősége, hogy a munkásokkal közvetlen kapcsolatot tar-

tottak fenn a jövő értelmiségiek, akik magas színvonalú előadásokat tartottak a munkásoknak 

például a lélektan, a vallástörténet, a művészetek, a munkásmozgalom története, a szocia-

lista tanok, a természettudományok témaköréből. A hallgatóságot könyvekkel, füzetekkel, író-

szerrel is ellátták. Az előadók közül többen a szociáldemokrata párt és a radikális értelmiség  

későbbi vezetői lettek. (Az előadásokat szemináriumokon dolgozták fel.) Harkányi Ede például 

az ún. szabadgondolkodó szeminárium keretében a természettudományi monizmus témáját, 

Varga Jenő a társadalomtudományi szemináriumon Sombart: szocializmus és szociális moz-

galom c. művét dolgozta fel, Polányi Károly a filozófiai szemináriumon Mach írásait olvastatta 

és magyarázta, többen vitaestéket tartottak.

Az időszak kimagasló eseményeként tartható nyilván a szabad tanításról 1907-ben folyó 

pécsi kongresszus. Első szakosztályában, ahol az előadásokról és tanfolyamokról vitáztak, nagy 

 

8 A Galilei Kör ateista-szabadgondolkodó egyetemi hallgatók egyesülete volt Budapesten 1908 és 1919 között. – a szerkesztő 

megjegyzése
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szellemi fölénybe kerültek a munkásmozgalom és a velük együtt érvelő baloldali értelmiség  

képviselői a kormányhű konzervatív erőkkel szemben. Arra a kérdésre, hogy mit tanítsanak, 

ez utóbbiak az iskolai tananyag leegyszerűsítésével a korszerű tudományosságtól távol álló  

ismereteket javasolták, míg a balszárny határozottan a világ megismerését, az összefüggéseket  

és törvényszerűségeket magában foglaló olyan anyag mellett foglalt állást, amelynek segít-

ségével gondolkodó és cselekvő, az újért lelkesedő embereket lehet nevelni, akiket egy új 

társadalom kivívására készítenének fel. A mindennapos és konzervatív szellemben folyó is-

kolázásban beszajkózott ismeretekkel szemben felhívták a figyelmet a haladó hagyományok 

népszerűsítésére, a királyok és hadvezérek csatatereken viselt dolgai helyett a dolgozó nép 

múltjának, munkájának és eredményeinek felelevenítésére. Míg a jobbszárny főként a papo-

kat, jegyzőket, szolgabírákat tartotta alkalmasnak a tanítókon kívül a tanításra, addig az el-

lenzék mindenkinek lehetőséget kívánt biztosítani, aki a tudás birtokában van, tehát helyet 

kívánt szerezni a tanfolyamok vezetésében a mozgalom vezetőinek, az értelmiség legjobbjai-

nak, mellettük persze központi alaknak ismerte el a tanítókat. A többnapos vitában a balszárny 

meggyőzőbb érvelésével, magabiztos és a korszerű tudományra támaszkodó hozzászólásai-

val a korszak első jelentős kultúrvitájában győztesen került ki a dogmákhoz ragaszkodó, hala-

dásellenes tábor nagynevű kultúrpolitikusaival szemben.

A pécsi kongresszustól szinte egyenes út vezetett az 1918/19. évi forradalmak kulturális 

eredményeihez. A közben eltelt évtized alatt a munkásság és a radikális értelmiség munkája  

a felnőttoktatás területén is kiterebélyesedett, és párhuzamosan a művelő tevékenység egyéb 

formáinak, a művelődés egyéb ágainak és intézményeinek, – a művészetek, az irodalom,  

a tudomány, a könyvtárak, múzeumok segítségével elért – fejlődésével a nemzeti műveltség 

egészének fontos faktora lett.

A munkásmozgalom kulturális munkájának egyik legeredményesebb évében, 1912-ben 

Garami Ernőnek az oktatásról szóló és az SZDP pártgyűlésén elhangzott beszámolójából  

értesülhetünk arról, hogy a tanévben több mint 400 előadást tartottak tanfolyami keretek kö-

zött, ezen belül társadalomtudományi kérdésekből 216-ot, a természettudományok köréből 

58-at, a többit leginkább történelmi, közgazdasági, egészségügyi témákból. A tanfolyamokat 

25 000-en látogatták. Az átlagos részvétel 26 volt, de számolni kellett – különösen az elemi 

szintű tanfolyamokon – a lemorzsolódással is. A tanfolyamokat célirányos képzés jellemezte, 

amelynek keretében odahatottak, hogy a munkások találják meg helyüket a világban, ismerjék 

fel érdekeiket, készüljenek fel a társadalom megváltoztatására.

Az oktatás területén nagyobb változásokra, forradalmi lépések megtételére az Osztrák- 

Magyar Monarchia megrendülése után, 1918 októberében, majd 1919 márciusában ke-

rült sor, amikor is a polgári demokratikus forradalom, illetőleg a Tanácsköztársaság idején  

a felnőttoktatás új erőre kapott. Az Új Korszak c. lap 1918 decemberében közölte a Magyar-

országi Tanítók Szakszervezete tervezetét, amely szólt a felnőttoktatás kiszélesítéséről is.  

A tervbe vett néplyceumok és népi egyetemek keretében főként a természettudományok,  

a higiénia, a szociológia, a logika, a jog, a történelem, az irodalom és az esztétika tanítása 

kapott volna kiemelt helyet.

A Tanácsköztársaság – ha rövid időre is –, kiépítette a felnőttoktatás széleskörű szer-

vezetét. Tervezték a tanköteles kort meghaladott férfiak és nők számára minden népiskola 

mellett párhuzamos tanfolyamok szervezését, egyet az írni, olvasni, számolni egyáltalán nem 

tudók, egyet pedig a hiányos elemi ismeretekkel rendelkezők részére. A teljesen analfabéták 

tanfolyamain a népiskola III-IV. osztályának legszükségesebb ismereteiben határozták meg 

az oktatás anyagát. A tanfolyamok több hónapig tartottak, és ingyenesek voltak. A szüksé-

ges tankönyveket és írószereket is díjmentesen juttatták el minden résztvevőhöz. (Ez utóbbin  

a népiskola III-IV. osztályának anyagán kívül tanítottak nyelveket, gyors- és gépírást, levelezést 

és könyvelést is.)

A középfokú munkástovábbképző tanfolyamok nyolc hétig tartottak összesen 112 órá-

ban, és tananyaguk felölelte a következőket: egészségügyi ismeretek, természet- és társada-

lomtudományi ismeretek, irodalom, történelem, művészet, a munkásmozgalom története, föld- 

és emberismeret, közigazgatás, filozófiai alapismeretek.

1919 májusában létrejött a Marx-Engels Munkásegyetem, amelynek természettudomá-

nyi, társadalomtudományi és közigazgatási fakultásán kb. 200 hallgató tanult.

A Közoktatásügyi Népbiztosság szabadiskolájának keretében rendeztek egyéb tanfo-

lyamokat is. Ilyenek voltak az ipari műhelyekkel kapcsolatba hozott ipari szaktanfolyamok, 

az általános üzemviteli, egészségügyi és társadalomtudományi ismereteket oktató 12 hetes 

üzemviteli tanfolyamok hetenként háromszor két órában, végül a mezőgazdasági tanfolyamok. 

A tanfolyamszerű felnőttoktatáson túl széleskörű ismeretterjesztő tevékenység, irodalmi, mű-

vészeti rendezvények, valamint agitátorképzés szolgálta a dolgozók művelését. A Tanácsköz-

társaság felnőttoktatási intézkedéseivel is valóra váltotta az alkotmányának 10. paragrafusá-

ban is megfogalmazott elvet, és a dolgozók előtt a művelődés megszerzése lehetőségének 

megnyitásával a távol jövőre is új perspektívát adott a permanens művelődés gondolatának 

valóra váltásához.

A KRITIKAI PEDAGÓGIA MAGYAR GYÖKEREI A FELNŐTTOKTATÁS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON (1848-1919)
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Az életreform-mozgalmak egyik legszínesebb és leginkább összetett irányzata a reform- 

pedagógia, amely Németh András megfogalmazásában a „társadalmi elidegenedés ellen-

kultúrájának része” (Németh, 2004; idézi Pálvölgyi, 2005, p. 39). A 20. századi reformpeda-

gógiák kialakulására hatott többek között a társadalmi elidegenedés érzése, az erőszak és  

a háborúk, amelyek ellenhatásaként (ellenkultúrájaként) egy teljesebb, értékekben gazdagabb 

emberi élet elérését célul kitűző szociális szerveződések és mozgalmak jelentek meg. Termé-

szet és környezetvédelmi irányzatok, öltözködési reformok, életmód és testkultúra-mozgalmak 

indultak, elterjedőben volt a vegetarianizmus és a természetgyógyászat, különböző, az intéz-

ményes vallások gyakorlatától eltérő szakrális törekvések. A reformelképzelések bejutottak  

az iskolák falai közé is.

Az életreform-mozgalmak a világot akarták szebbé és emberibbé tenni, a reformpeda-

gógiák pedig az iskola, az oktatás világát. A pedagógiai gondolkodás és a nevelési gyakorlat 

gyermekközpontú megújítására törekvő koncepciókat magába foglaló reformpedagógia irány-

zata szembehelyezkedett a herbarti hagyományokkal1, és újat hozott: új nevelési célrendszert, 

új nevelési eszközöket és új pszichológiai irányzatok eredményeit kapcsolta össze (Németh & 

Pukánszky, 1999, p. 245; Nóbik, 2001, p. 66).

Skiera meglátása szerint az életreform-mozgalmak a „gyógyulás” útját keresték. A „gyó-

gyító terápiák” közös vonása a valódi közösség, egy jobb világ felé való vágyakozás. Az élet-

reform a „Harmadik Út”, amely egy olyan társadalom megteremtését tűzte ki célul, amelyben 

mindenki a másik ember barátjává, testvérévé lesz. Ezen belül a reformpedagógia pedig egye-

síti magában a modern ember megváltására törekvő irányzat motívumait. „A reformpedagó-

giai evangélium ’megváltója a Gyermek’, ennek a komplementer eleme a ’trónjáról letaszított 

Tanár’. Kozmikus rend részei vagyunk, a pedagógia a ’közösségi lélek’ megteremtésén keresz-

tül felelős az új világ és társadalom megteremtéséért” (Pálvölgyi, 2005, p. 40).

A reformpedagógiai mozgalom elindulásában nagy szerepet játszott Ellen Key 1900-ban 

megjelent könyve, A gyermek évszázada. „A jövőbeni nevelés célja az lesz, hogy egy olyan 

külső és belső értelemben szép világot hozzon létre, amelyben a gyermek növekedhet” (Key, 

1900, p. 60). A korabeli gondolkodók tanai, Nietzsche kultúrakritikája, Spencer pozitivista  

nevelésfelfogása, Darwin fejlődéselmélete, Galton genetikai kutatásai, Owen véleménye  

a gyermeki jogokról, Malthus népességelmélete, valamint a korszak ifjúsági és női emanci-

pációs mozgalmainak gondolatai egyaránt hatottak Keyre és programadó művére (Németh, 

1992). „Gyermeket nevelni nem más, mint a lelkét a tenyerünkön hordani, lábát keskeny  

ösvényre állítani” (Key, 1900, p. 63).

E tanulmányban az a célom, hogy körbejárjam a reformpedagógia fogalmát, bemutas-

sam fejlődési szakaszait, a vallás és a gyermektanulmányi mozgalom hatását, valamint a leg-

fontosabb nemzetközi és magyar reformtörekvéseket.

1 Johann Friedrich Herbart (1776-1841) német filozófus, neveléstudós, pedagógus. A neveléstudomány tudományos meg-

alapozója a 19. században. – a szerkesztő megjegyzése

A reformpedagógia fogalma

„A reformpedagógia kifejezés a nemzetközi szakirodalomban mindazon – a pedagó-

giai gondolkodás és nevelési gyakorlat gyermekközpontú megújítására törekvő – elsősorban  

Európában és az Egyesült Államokban kibontakozó pedagógiai irányzatok és koncepciók  

összefoglaló elnevezésére szolgál, amelyek a 19. század utolsó évtizedétől kezdődően a 20. 

század húszas éveinek végére jöttek létre” (Németh & Pukánszky, 1999, p. 245).

Pukánszky (2002) felhívja a figyelmet arra, hogy a reformpedagógiai irányzatok kialaku-

lását a kor filozófiai és pszichológiai irányzatai is segítették. „A reformpedagógusok gondolko-

dásmódjára éppúgy hatott Bergson életlendület-elmélete, mint Nietzsche kultúrakritikája és 

új embereszménye, amelyet az Így szólott Zarathustra lapjain fogalmaz meg.” Természetesen 

nagy szerepe volt az új pedagógiai törekvések kialakításában olyan új pszichológiai irányzatok 

megjelenésének is, melyekre a pozitivizmus és a pragmatizmus volt hatással, de kiemelkedő 

jelentőségűek a gyermektanulmányi mozgalom, a kísérleti pedagógia eredményei is. Pukánszky 

szerint a reformelképzelések kialakulását, a reformiskolák elterjedését a meglévő iskolarend-

szer hibáit, hiányosságait ostorozó radikális vagy óvatos kritika, az „új ember”, „a fogyasztó” 

megjelenése, az új gyermekkép, ezzel együtt a gyermekkor mítizálása és a fennálló társadalmi 

rendszer ellentmondásosságának felismerése egyaránt segítette (Pukánszky, 2002). Nóbik cikk-

ében úgy véli, hogy a reformpedagógia újdonsága a nevelési célrendszer, a nevelési eszközök  

és az új pszichológia összekapcsolódásában keresendő. E három területen a herbarti peda-

gógiával szemben teljesen újat hozott. A pedagógiai gondolkodást gyökeresen megváltoztató 

reformpedagógia elterjedését tudományos forradalomként értékeli (Nóbik, 2001, p. 66).

A reformpedagógia fejlődésének szakaszai

A nemzetközi mozgalommá szerveződő reformpedagógia fejlődését három szakaszra 

tagolhatjuk. Az első szakasz, amelynek fő törekvése a gyermeki individuum önállóságának,  

szabadságának megvalósítása, a 19. század utolsó évtizedétől az első világháborúig tart. Jel-

lemző erre az időszakra, a hagyományos iskolától eltérő iskolatípusok megjelenése, ezek azon-

ban elszigetelten működtek, igazi párbeszéd még nem alakult ki a reformpedagógusok között.

A Cecil Reddie (1858-1932) által 1889-ben Abbotsholme-ban az Új Iskola (New School) 

mintájára alapított bentlakásos iskolák kezdték meg működésüket Franciaországban, Svájcban, 

és Németországban. Ezek a magánintézetek képezték a reformpedagógiai mozgalom alapját, 

és ugyanezek testesítették meg az Ellen Key által elképzelt „új nevelést”, a „jövő iskoláját”. Az in-

tézmények városok közelében vidéki környezetben álltak, nevelési programjukban a gyermekek 

teljes körű – erkölcsi, akarati, testi és értelmi – nevelését tűzték ki célul, a tanár inkább a diákok 

nevelőjeként tűnt fel. A századfordulón a bentlakásos intézetek mellett Európa-szerte számos 

erdei iskola kezdte meg működését. Emellett megjelentek a „szabad levegős” iskolák (open-

air school, ècole plein air, Freiluftschule). Ezekben az oktatás a szabadban folyt, módszereiket  

a természet nevelő hatására építették.

A KRITIKAI PEDAGÓGIA MAGYAR GYÖKEREI A REFORMPEDAGÓGIAI MOZGALOM
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A reformpedagógia első szakaszában kezdik meg tevékenységüket a mozgalom jelentős 

személyiségei, így például az amerikai John Dewey a „Cselekvő Iskola” tantervének kidolgo-

zója; a svájci Adolphe Ferrière; az olasz doktornő, Maria Montessori a „Gyermekek Házá”-nak 

(Casa dei bambini) alapítója; Ovide Decroly, aki Belgiumban nyolcosztályos koedukált magán- 

iskolát alapított (Ècole de l’Ermitage); de ekkor kezdik meg működésüket a Georg Kerschens-

teiner koncepciója alapján kialakított munkaiskolák (Arbeitsschule) és a Rousseau Intézet  

kísérleti iskolája, a „Kicsinyek Háza” (Maison des Petits). 1905-ben alapítja reformiskoláját gróf 

Batthyány Ervin Bögötén.

A második, igen termékeny időszak az első világháborútól a harmincas évek közepéig 

tartott. „A korábbi, sokféle gyermekközpontú reformpedagógiai motívum szintézisbe foglalásá-

nak igénye” (Németh & Pukánszky, 1999) világmozgalommá szervezi a reformpedagógiát. Több 

szövetség, mozgalom alakult ebben az időszakban, a pedagógusok világszerte konferenciákon 

kezdtek párbeszédet. 1915-ben alakult meg a Teozófiai Nevelési Fraternitás (Theosophical  

Fraternity in Education), amely a teozófia2 vallásos-misztikus szellemiségének jegyében műkö-

dött az antanthatalmak és a Brit Nemzetközösséghez tartozó országokban. A „Testvériség” által 

szervezett Új Korszak Nemzetközi Nevelési Konferencia (The New Era International Conference 

on Education) nemcsak a kor progresszív pedagógusainak találkozójául szolgált, de itt alapítot-

ták meg a reformpedagógia nemzetközi szervezetét, az Új Nevelés Egyesületét (New Education 

Fellowship) is, melynek munkájában olyan jelentős személyek vettek részt, mint Ovide Decroly, 

Maria Montessori, Paul Geheeb, Pierre Bovet, Helen Parkhurst. Magyarországon 1915-ben 

kezdte meg a munkát két jelentős reformiskola: a Nagy László tanterve alapján felálló Új Iskola 

Domokos Lászlóné vezetésével, és a Nemesné Müller Márta által alapított Családi Iskola.

Az első világháború után merült fel a reformpedagógiában a közösségi nevelés szüksé-

gessége. Az a nézet, hogy a nevelés fontos szerepet játszhat egy új, emberibb világ megte-

remtésében, hatott a tovább fejlődő munkaiskola-koncepciókra is. A reformiskolák immár nem 

az elitképzés színhelyei voltak, hanem a tömegoktatást próbálták megoldani. Így jöttek létre  

a világháború után 1919-től a Waldorf-mozgalom megjelenésének köszönhetően a Szabad 

Waldorf-iskolák. A Rudolf Steiner által kidolgozott egységes és részletes tanterv alapján mű-

ködő intézmények a húszas évek végére az egész világon elterjedtek. A német nyelvterületen 

kívül Londonban, Lisszabonban, New Yorkban és Budapesten is működtek Waldorf-intézetek. 

De ekkor jelent meg az 1920-as évek másik jellegzetes irányzata is, Celestine Freinet iskola-

koncepciója (1923), mely szintén számos országban elterjedt, és amely az ötvözetét adta  

a német reformpedagógia Gaudig képviselte munkaiskolának, Ferrière „ècole active” elkép-

zelésének és számos más korabeli irányzatnak. Az Egyesült Államokban is új iskolamodellek 

jelentek meg. Közülük a legismertebbek a Dalton (1919) és a Winnetka-plan. Szintén Ame-

rikában született meg a később az egész világon elterjedt projektmódszer, amelynek kidol-

gozója William Heard Kilpatrick, Dewey tanítványa, a New York-i Columbia Egyetem Tanár-

képző Intézetének tanára volt. Peter Petersen 1927-ben, a New Education Fellowship locarnói  

2 A teozófia misztikus vallásfilozófiai rendszer, amely „Isten bölcsességét” jelenti. – a szerkesztő megjegyzése

konferenciáján bemutatott Jéna-terv (Jéna-plan) néven ismertté vált iskolakoncepciója a korszak 

reformpedagógiai törekvéseinek sajátos szintéziseként később az egyik legjelentősebb reform- 

pedagógiává lépett elő.

A Magyarországon ebben az időszakban működő reformintézmények elég változatos 

képet mutattak. 1912-ben indult az első Montessori-óvoda a Ferenc-rendi Mária Missziósnő-

vérek Hermina úti zárdájában. Ezt követően Bélaváry-Burchard Erzsébet munkájának köszön-

hetően 1927-1944 között egy újabb óvoda, 1928-1941 között egy Montessori-iskola működött. 

1926 szeptember 1-jétől 2 osztály tanulhatott a Göllner Mária vezette Waldorf-iskolában. Az in-

tézmény 1933-ig állt fenn. Vidéken is jelentős „reformmunka” folyt: 1922-től 1944-ig a szegedi 

Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában, a „Cselekvő Iskolá”-ban, és 1936-tól  

az újszegedi „Kerti Iskolá”-ban.

Az 1920-as évekre nemzetközi mozgalommá váló reformpedagógia fejlődését az új 

gazdasági és politikai tendenciák – Hitler 1933-as hatalomra kerülése és az Európában meg-

jelenő jobboldali és baloldali diktatúrák – jelentősen befolyásolták. A reformpedagógiát kez-

detben korlátozták, később teljesen visszaszorították, a reformpedagógusok felfüggesztet-

ték tevékenységüket, sokuk emigrációba, mások a tanítással való felhagyásra kényszerültek  

(Németh–Skiera, 1999, p. 56-80).

Németh és Pukánszky a második világháború után egy következő, napjainkig tartó har-

madik szakaszt jelöl ki a reformpedagógiában. Feltevésüket a mozgalom koncepcióinak dina-

mikus fejlődésére és az Európa-szerte mintegy kétezer működő reformiskolára alapozzák. Sze-

rintük az első két szakasztól eltérően itt nem egy-egy irányzat követése az uralkodó tendencia, 

hanem a pedagógiai arculat szabadon, alkotó módon való kialakításáról van szó (Németh & 

Pukánszky, 1999, p. 246).

A második világháborút követően az Európában meginduló demokratizálódási folyama-

toknak köszönhetően a reformpedagógiai mozgalom ismét aktuálissá válik. A Montessori-, 

Waldorf-koncepció tovább terjed, a Jéna-plannal kapcsolatosan is fellendülés tapasztalható, 

és a Dalton-plan is megőrzi népszerűségét. Az 1950-es évektől azonban visszaszorul a gyer-

mekközpontúság, az oktatásban elsősorban gazdaságtani szempontok kerülnek előtérbe.  

Az iskola lassanként egyfajta „ipari-szolgáltató ágazattá” válik. Ezzel egyidőben megerősödik 

a pozitivista-behaviorista pedagógiai irányzat. Az 1960-as években bekövetkező pedagógiai 

forradalom magával hozza az oktatás szerkezeti kereteinek, tartalmának, módszereinek meg-

változását. Mindezt felerősítette az információrobbanás jelensége, amely együtt járt a tan-

anyag mennyiségének növekedésével is. Megnőtt a naprakész ismeretek jelentősége, ezzel 

együtt a továbbképzés fontossága. A pedagógia forradalom azonban nem váltotta be a hozzá 

fűzött reményeket. Az 1970-es években megjelenő „ellenreform”-mozgalom kereteiben ismét 

példaértékűvé válnak, úgymond újjászületnek az immár „klasszikus”, „tradicionális” reformpe-

dagógiai iskolamodellek.

Ezzel egyidőben, az 1970-es évektől megjelenik egy új iskolatípus, az úgynevezett „alter- 

natív” iskola. Ezen iskolák önmagában is heterogén csoportja nem ismer el egyetlen reform- 

pedagógiai elődöt sem. Állandó változás jellemzi az intézményeket. Elutasítják az eredmény és 
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versenycentrikus társadalmi elvárásokat, sok helyen alkalmazzák a projektmódszert, rugalmas 

gyermekcsoportokban oktatnak, liberális nevelési elveket alkalmaznak. Németországban 

„szabad” iskolának, Dániában „kis” iskolának, Svájcban és Ausztriában „aktív”, „demokratikus 

-kreatív”, „kooperatív” iskoláknak nevezik ezeket az intézményeket.

Magyarországon a második világháború után az ország újjáépítésével az iskolák újra-

szervezése is megkezdődött. Az oktatás reformjáról végnélküli viták folytak, majd meglehe-

tősen kapkodva és különösebb előkészítés nélkül 1945. augusztus 18-án rendelték el a nyolc- 

osztályos általános iskola megszervezését, amely magába olvasztotta az addig működött pol-

gári iskolákat és a gimnáziumok alsó négy osztályát. Az új iskolatípus létrehozásának célja az 

iskolarendszer demokratizálásán túl az volt, hogy általános műveltséget nyújtson a 6-14 éves 

korosztály számára, akik tanulmányaikat a nyolcadik osztály elvégzése után szakiskolákban 

vagy a négyosztályos középiskolákban folytathatták.

Az iskolaügy megreformálására született kisgazdapárti reformtervezetben már fontos 

helyet foglalt el az ének-zene tantárgy. Az ének-zene tantervének kidolgozását Kodály Zoltánra 

és munkatársaira bízták. 1951-ben született meg Kodály munkájának gyümölcseként egy új 

iskolatípus, az ének-zenei általános iskola, amely abban volt „reformiskola”, hogy a gyermekek 

a tanítási hét minden napján találkoztak a zenével.

Az általam „klasszikus” jelzővel illetett reformpedagógiák az 1980-as évek végén jelentek 

meg ismét: a Freinet-pedagógia magyarországi adaptációja, valamint 1989-ben Waldorf-óvoda 

és -iskola kezdte meg működését.

Új gyermekkép, gyermektanulmányi mozgalom

Visszatérve a kezdetekhez, a reformpedagógiai törekvések kialakulásához és az új is-

kolatípusok elterjedéséhez, azt láthatjuk, hogy ezt a folyamatot a megjelenő új gyermekkép, 

magát a gyermeket, annak testi-lelki működéseit vizsgáló gyermekpszichológia és a gyermek-

tanulmányi mozgalom, valamint a kísérleti pedagógia eredményei egyaránt segítették.

A 19. század kezdetétől bekövetkező gazdasági-társadalmi-politikai, s ezzel együtt a de-

mográfiai és az urbanizációs változásoknak köszönhetően a polgári társadalomban egyre 

meghatározóbb szerepet tölt be a család, amely „szabályozta az életkori és a nemi szerepeket, 

meghatározta a különböző társadalmi szokásokat és rituálékat” (Németh & Skiera, 1999, p. 44). 

Általánossá lesz az „otthonközpontú polgári kiscsalád”, amely rögzíti a férfi és nőszerepek nor-

máit, ennek nyomán felértékelődik a házastársak közötti érzelmi kapcsolat, a szerelem egyre 

fontosabb szerepet játszik a házasságkötéseknél.

A családban központi kérdéssé lesz a gyermeknek, mint „a társadalom jövője letéte-

ményeseinek” nevelése; maga a gyermekkor is átértékelődik, ezt jelzik a polgári lakásokban 

megjelenő különálló gyermekszobák is. A gyermekek nemcsak a családban kerülnek a közép-

pontba, de a 19. század 60-70-es éveitől kezdődően az orvostudomány, a pszichológia és a pe-

dagógia képviselői is fokozott figyelemmel fordulnak a gyermekkor felé. Juliane Jakobi cikkében  

Zelizert idézi, aki „a gyermekkor szakralizálása”-ként jellemzi ezt az időszakot (Jakobi, 2005, p. 17).  

Skiera szerint a gyermek „új emberként” egy jobb jövő letéteményeseként, mint a világ fejlesz-

tője, az „esendő felnőttek világának megváltója”, „messianisztikus” szerepkörben jelenik meg 

(Skiera, 2004). Montessori úgy vélte, hogy csak akkor biztosítható minden egyes gyerek számára 

a boldog gyermekkor és a képességeik optimális fejlődése, ha a pedagógus figyelembe veszi  

a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző adottságait, termé-

szetes igényeit, és ehhez igazítja a módszereit. Freinet úgy látta, hogy minden gyermekben 

benne rejlik fejlődésének, kibontakozásának, önmegvalósításának lehetősége. A nevelő dolga, 

hogy ennek tudatosításában és felszínre hozásában segítsen. Steiner a következőket vallotta:

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. 

Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Ta-

nuljon meg a saját szemével nézni a világban … Képességeket ébresszünk fel, és ne meg- 

győződéseket közvetítsünk. … őket is a keresők útjára kell vezetnünk (Calgren, 1992, p. 7).

Ellen Key A gyermek évszázada című művében így fogalmazott: „A gyermek nevelésé-

nek első feltétele, hogy magunk is hasonlóvá váljunk a gyermekhez. … A jövőbeni nevelés 

célja az lesz, hogy egy olyan külső és belső értelemben szép világot hozzon létre, amelyben  

a gyermek növekedhet” (Key, 1976, p. 60).

A gyermekpszichológia – mint új tudományág – alapjait Darwin fektette le Angliában, 

melyet aztán Németországban Willliam Thierry Preyer fejlesztett tovább. 1881-ben jelent meg  

„A gyermek lelke” című műve. Preyer nemcsak a gyermekek kijelentéseit és a felnőttek gyermek-

kori emlékeit tanulmányozta, hanem közvetlen kísérleteket is végzett a testi és lelki elfáradásnak 

és kitartásnak, az érzékszervek élességének, a testi és a szellemi munkavégzés intenzitásának, 

gyorsaságának és pontosságának a megállapítására. Vizsgálta az érzelmek és a fogalmak meg-

figyelésének a lehetőségét különböző életkorokban, a gyermeki beszédet, a gyermeki gondo-

lattársítást stb. Több helyen is működtek olyan speciális kísérleti pszichológiai laboratóriumok, 

amelyekben fiziológiai készülékeket és kísérleti módszereket alkalmaztak. A pszichológiai ku-

tatások sikerességét, eredményeinek elterjedését mutatja az is, hogy a Zietschrift für Psycho-

logie und Psychologie der Sinnesorgane (Az érzékszervek pszichológiája és fiziológiája) című 

lapban 1894-től külön rovat indult Gyermekpszichológia és neveléspszichológia címen. Ebben  

a rovatban az említett évben 29 munka jelent meg, 1897-ben 78, majd 1898-ban ez a szám 106-

ra emelkedett (Key, 1900 p. 116-118).

A gyermektanulmány mozgalma a 19. század végén indult az Egyesült Államokban.  

Az anti-herbartiánus3 pedagógiai-pszichológiai irányzat megjelenésében szerepet játszottak 

Rousseau gondolatai, valamint a pszichofizikai-filozófiai lélektan és a kísérleti lélektan meg-

jelenése és eredményei (Németh, 2002). Az Ernst Haeckel által 1866-ban megfogalmazott 

biogenetikus alaptörvény – mely szerint az egyedfejlődés során a törzsfejlődés szakaszai  

ismétlődnek meg –, nagy hatással volt Stanley Hallra, a gyermektanulmány megteremtőjére. 

Hall kérdőíves vizsgálatai segítségével összegezte a gyermeki gondolkodásmód és isme-

retszerzés jellegzetes vonásait. Az általa megalapított új tudomány, a gyermektanulmány –  

más néven pedológia – a gyermekhez kötődő anatómiai, fiziológiai, biológiai, antropológiai, 

3 Jelentése: a herbarti hagyományokkal szembe forduló – a szerkesztő megjegyzése
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pszichológiai, etnográfiai, szociológiai és más tudományos ismeretek rendszere. A tudomá-

nyos ismeretszerzésen túl egyre fontosabbá vált, hogy a gyermeki sajátosságok minél telje-

sebb megismerése érdekében a kor gyermeklélektannal foglalkozó szakemberei egy tömeg-

mozgalmat hozzanak létre. E törekvések bázisa a pszichológiai és pedagógiai tudományokat 

magas színvonalon művelő worcesteri Clark Egyetem, melynek rektora maga Stanley Hall volt, 

aki a gyermektanulmányi mozgalom folyóiratát, a The Pedagogical Seminary-t (Pedagógiai 

szeminárium) szerkesztette.

Az első gyermektanulmányi társaság 1893-ban jött éltre, amely hatására Európában 

is nemzeti társaságok sorát alapították. A mozgalom szakemberei nem csak az adatok gyűj-

tésének és feldolgozásának módszereit dolgozták ki (különböző kérdőívek, tesztek, pl. áthúzó, 

kombinációs tesztek, Binet-Simon által kidolgozott intelligenciateszt), de felszerelt, a gyer-

mekek egyéni vizsgálatára alkalmas laboratóriumokat is létrehoztak. A gyermektanulmány 

képviselői – A. Binet, E. Claparède, E. Meumann és mások – arra törekedtek, hogy a „hagyo-

mányos, normatív pedagógia helyett egy gyökeresen új, a gyermeki lét sajátosságait leíró,  

tudományos lélektani megfigyelésen nyugvó, tudományos módszerekkel ellenőrzött ténye-

ken alapuló neveléstudományt hozzanak létre”. Binet szerint a régi pedagógiát „teljesen el 

kell vetni”, Claparède pedig úgy gondolta, hogy a nevelő feladata, hogy a gyermek természe-

tes megnyilvánulásainak tanulmányozása után azokhoz igazítsa a tanítás során alkalmazott 

eljárásokat, módszereket (Németh, 1992). A gyermektanulmány legjelentősebb központja az  

E. Claparède és P. Bovet által 1912-ben alapított genfi Rousseau Intézet. Az intézet jelmon-

data: Discat puero magister – A tanító tanuljon a gyermektől – híven kifejezte azt a célt, amelyet  

az iskola tűzött ki maga elé, hogy felkészült, a gyermektanulmányban, az új szemléletű nevelés-

tudományban jártas pedagógusokat képezzen. A kísérleti pedagógia képviselői szoros kapcso-

latban álltak a reformpedagógiai mozgalommal, amely „a gyermeki fejlődés számára optimális 

feltételeket biztosító, ’gyermekközpontú’ iskolakoncepciók kialakítására” törekedett (Németh  

& Skiera, 1999, p. 63).

A Magyarországon megjelenő gyermektanulmány is követte a nemzetközi mozgalom 

fejlődését. A hazai társaság életre hívói Nagy László, a hazai gyermektanulmány-gyermeklé-

lektan képviselője, neves kutató és munkatársai voltak. Ő így vallott munkájáról: 

vizsgálnunk kell a gyermek fejlődését, s a fejlődés korszakai szerint állapítsuk meg a ne-

velés egyes korszakainak teendőit. Vizsgálnunk kell a természetes hatásokat, amelyek  

a gyermek fejlődését létrehozzák, és a nevelői hatásokat, amelyek a gyermek fejlődését, 

mint mesterséges hatások biztosítják (idézi Kiss Kond, 1997).

1903-ban megalapították a Gyermektanulmányi Bizottságot, 1906-ban pedig létrehozták 

a Magyar Gyermektanulmányi Társaságot.

Nagy László és munkatársai, a mozgalom szervezői és követői – az irányzat külföldi képvi-

selőihez hasonlóan – a neveléstudomány új alapokra helyezését, új pedagógiai szemlélet 

elterjedését várták a korszerű nevelési-pszichológiai törekvések térhódításától (Németh  

& Pukánszky, 1999, p. 247).

Tanfolyamokat szerveztek, könyveket és folyóiratokat adtak ki, köztük a társaság önálló, 

A Gyermek című folyóiratát 1907-től. 1914-ben a megnőtt érdeklődésnek köszönhetően már 

4000 tagot tartott nyilván a társaság.

A magyar pedagógustársadalom tagjai közül főként a néptanítók mutattak érdeklődést 

a gyermektanulmány iránt, „…az úgynevezett egyetemi pedagógia fenntartásait hangoztatta 

az empirikus pszichológia térhódításával szemben, és elsősorban a reformpedagógiák szél-

sőséges változatai alapján ítélte meg a nevelési újító törekvéseket” (Baska & Szabolcs, 2004) 

Bár a konzervatív magyarországi pedagógiai sajtó már az 1890-es évektől közölt írásokat  

a gyermekmegfigyelésekről, de a gyermektanulmány igazi fórumává a Nagy László szerkesz-

tésében 1890-től megjelenő Magyar Tanítóképző, később A Gyermek folyóirat lett (Baska  

& Szabolcs, 2004).

Nagy László első jelentős munkája az 1908-ban megjelent A gyermek érdeklődésének 

lélektana. A műben megfogalmazott gyermek-fejlődéstani elvekre és a későbbi kutatásokra 

alapozva tantervet dolgozott ki. Ennek köszönhetően született meg az Új Iskola, amely Domo-

kos Lászlóné vezetésével 1915 szeptemberében nyílt meg. Az intézmény egyúttal a kísérleti 

pedagógia legjelentősebb műhelyévé is vált, ahol az iskolai élet szerves része volt a tanulók 

csoportlélektani megfigyelése és az eredmények folyamatos mérése.

Az induktív pedagógia eszméjét először magyar tudós, Felméri Lajos vetette fel a Neve-

léstudomány kézikönyve (1890) című munkája 2. kiadásának előszavában. Úgy gondolta, hogy 

a neveléstudományban inkább a megfigyelésekről és azok alapján alkotott feltevésekről, illetve 

általánosításokról van szó, és nem az eleve megállapított tételek, elvek következményeinek le-

vonásáról. Míg elképzelése Magyarországon csupán éles kritikát váltott ki, Németországban 

viszont sor került a megvalósításra is. Wilhelm A. Lay (1862-1926) és Ernst Meumann (1862-

1915) német pszichológusok nevéhez fűződik a kísérleti pedagógia megteremtése, amely 

a kísérleti lélektan és a gyermektanulmány eredményeit használja fel. 1903-ban alapították 

meg a Zeitschrift für Experimentelle Pädagogik (Kísérleti pedagógia folyóirat) című folyóiratot, 

amely az új tudományágnak biztosított megfelelő platformot. Az új irányzat az empirikus pe-

dagógiai kutatás eszközeit – tömeges vizsgálatok, kísérlet, megfigyelés, mérés – alkalmazta.  

A pedagógiai problémát a növendékből kiindulva próbálta megoldani, legismertebb mód-

szere a pedagógiai kísérlet. Magyarországon elsőként Dőri Zsigmond ismertette eredményeit 

(1905-06-ban). Dr. Nagy László mellett jelentős hazai kutatóink: Ranschburg Pál, Vértes Ó.  

József, Nógrády László, Quint József és Weszely Ödön.

A vallás szerepe a reformpedagógiában

A vallásosságra való nevelés az „egész ember” nevelésében, a személyiség kialakításá-

ban és a közösségi nevelés szempontjából is fontos szerepet játszott. A 20. század elején élő 

emberek ezért fordultak a vallás és a vallásosság felé (Baader, 2005). Az életreform-mozgal-

mak között megjelenő különböző irányzatok – a teozófia (Blavatszkij), az antropozófia (Steiner), 

a művészetvallás (Stefan George), a távol-keleti vallások (Kína, India, Japán) és a „reformke-

reszténység” – egyaránt a 20. században létrejött spirituális vákuum betöltésére tett kísérletet 
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(Skiera, 2004). Meg kell említeni a vallás szerepét a reformpedagógiai mozgalomban, mert 

Pálvölgyi szerint

maga a reformpedagógiai mozgalom rendelkezik egy sajátosan spirituális színezettel. …  

A reformnevelés felismerte a vallásosság értékeit, melyek az erős és önálló énképben  

gyökerező testi-lelki harmónia, a gazdag individuális belső világ, a karitatív közösségi  

dimenzió és a magasztos végső célokra irányuló helyes önmegvalósítás különböző for-

máiban jelentkeznek (Pálvölgyi, 2005, p. 40-41).

Az iskolareform-koncepcióknak köszönhetően megújult a vallásoktatás is, és ez a folya-

mat hatott aztán a reformpedagógiai elképzelésekre, amelyekbe számos vallásos elem épült. 

Idővel a hagyományos vallásoktatás helyét újabb alternatívák vették át, amelyek nem csak 

egy-egy alkalommal szerettek volna „ünnepi érzést” teremteni, de bizonyos törekvések egye-

nesen az oktatás egészét próbálták „liturgikus eseménnyé” tenni. Ez a törekvés fedezhető fel 

több reformelképzelésben is.

Maria Montessori pedagógiájában a keresztény vallásos nevelés központi helyet foglalt 

el. Pedagógiai rendszerének filozófiai háttere a Pierre Teilhard de Chardin jezsuita szerzetes 

által kidolgozott elméleten alapul, amelyben az evolúció keresztény felfogása fogalmazódott 

meg. Vallásos elemként említhetjük például a „csendgyakorlatot”, amely azt a célt szolgálta, 

hogy a gyermekek figyelmét belső világukra irányítsa. A mintaiskolájában épített „Gyermekek 

Templomá”-t az óvodájában található bútorokhoz, eszközökhöz hasonlóan a gyermekek mé-

retéhez igazították, melynek célja az volt, hogy minél inkább otthonuknak érezzék a „szent 

helyet”. A nevelésben fő szerepet játszottak a liturgia és a szakrális ünnepségek.

Rudolf Steiner szellemi atyja volt egy új vallási irányzatnak, az antropozófiának, amely  

„a teozófia embertana”-ként jelent meg. Emellett kidolgozott egy új színpadi, pedagógiai és gyó-

gyító mozgásművészetet, az euritmiát, amely „a beszélő lélek megnyilvánulásaként” (Pálvölgyi, 

2005, p. 44-45) mozdulatokban teszi láthatóvá a beszéd és a zene elemeit. Az euritmia megal-

kotója szándéka szerint segíti az embert, hogy megtalálja a helyét és saját ritmusát ég és föld,  

valamint embertársai között. Rudolf Steiner a pedagógiai euritmiát lelki tornaként jellemzi;  

a mozdulatoknak nem csak élettani jelentőségük van, hanem elősegítik a gyermek morális, szel-

lemi, érzelmi és akarati fejlődését is. Pedagógiai hitvallásáról így nyilatkozott az első Waldorf- 

iskola „születésnapján”, 1919. szeptember 7-én: „Tegyük élővé a tudományt, élővé a művészetet, 

élővé a vallást. Mert végül is ez a nevelés, ez a tanítás.” (Richter, 1990, p. 86)

A művészeti nevelés fontossága

A reformpedagógia vallásoktatása elősegítette a művészeti nevelést is. A reformpeda-

gógia első szakaszában jelent meg a művészetpedagógiai irányzat, amelynek fő törekvései  

a tömegízlés, a nagyiparilag előállított giccs bírálata, a gyermeki alkotóképesség fejlesztése,  

a valóság megismertetése a művészet segítségével. A hatékony művészeti nevelés fejlesz-

tően hat a gyermek megfigyelőképességére, segíti a sokoldalú, harmonikus, önálló, feladatinak  

és céljainak tudatában lévő személyiség kialakulását. Az irányzat fontos eszköze a műalkotá-

sok hangverseny-, színház és múzeumlátogatás során történő megismerése. A művészetpeda- 

gógia nagy alakjai között meg kell említenünk Alfred Lichtwark művészettörténészt, a művészeti 

nevelés német irányzatának megteremtőjét; Èmile Jacques-Dalcrose-t, akinek nevelési koncep-

ciója a zene és a ritmikus mozgás összekapcsolására épült; és Carl Orff német zeneszerzőt, 

aki zenepedagógiájában egyesíti a társas zenélést, a hangszereken való játékot a tánccal és  

a színjátékkal. A művészetpedagógia számos eleme felfedezhető későbbi reformiskolai koncep-

ciókban is. Montessorinál a kirándulások, a múzeumok és a templomok látogatása a természet-

tel és a kultúrával való kapcsolat kialakítását szolgálták. Helen Parkhurst Dalton-planjában a gye-

rekek délután csoportos zene és rajzfoglalkozásokon vettek részt. A Waldorf-iskolákban fontos 

szerepet játszottak a sokszínű művészeti és kézműves foglalkozások, az iskolai zenekarok és az 

igényesen megkomponált iskolai és osztályünnepségek. Freinet elképzeléseiben nagy szerepet 

kapnak a szabad kifejezés olyan formái, mint a szabad szöveg, a rajz, a tánc és a zenei alkotás.

A nemzetközi reformtörekvések közös pontjai

A különböző reformtörekvések hátterében egyaránt a „régi iskola” elutasítása, a gyer-

mek központi szerepének biztosítása állt. Az „új iskola” ki akarta szolgálni a gyermek érdeklő-

dését, az intézményekben megvalósuló sokoldalú nevelés az értelem, az érzelmi élet, valamint 

a személyiség fejlesztését célozta. Arra törekedtek, hogy a megújuló iskolában a felnőttek  

és gyermekek együttesen alakítsák ki és irányítsák a közösséget, a közösségi életre való ne-

velés ezek együttműködése által jöjjön létre. Az eddigiektől eltérően teljesítmény és életkor 

szempontjából heterogén csoportokat alakítottak ki, amelyeken belül lehetőség volt az önkép-

zésre is. Kiemelkedő jelentőségű lett a megfelelő tanulási környezet kialakítása.

Ezek az elképzelések különbözőképpen valósultak meg az egyes reformpedagógiákban, 

különféle megoldások születtek a következő problémákra: az iskola célja; a gyermek, valamint 

a tanár, a nevelő szerepe az iskolában; a tantermek, az iskola épületének megreformálása;  

az iskolai tanulás és a munka megszervezése; a tantárgyak és a tantárgycsoportok tanítása.

Mi a legfontosabb célja az iskolának (óvodának) az egyes koncepciókban? Maria  

Montessori pedagógiai rendszerének alapja a gyermekek szabad és spontán tevékenysége, 

egy, az egyéni fejlődést segítő, ösztönző környezetben. Könyvében így vallott: „ki kell alakítani 

egy új nevelést, amely a születéstől kezdődik. A természet törvényeire és nem az emberek  

előítéleteire, elhamarkodott véleményére alapozva kell újjávarázsolni a nevelést” (1978 p. 93-

94). Helen Parkhurst, akire nagy hatással volt Montessori, elképzeléseit a Nevelés a Dalton 

Terv szerint című könyvében írta le. Szerinte a legfontosabb az egyéniség szabad kibontakoz-

tatása, a közösségi szellem megteremtése, a hangsúly a társas kapcsolatokon, a diákok közötti 

demokratikus viszony megvalósításán van. Freinet iskolakoncepciójában a munka pedagógiai 

hatása játszott főszerepet, egyike volt a munkaiskola szószólóinak. Elképzelése egy gyermek-

központú, aktív népiskola megteremtése volt, amelyen 1923-tól dolgozott. (Németh, 1991)  

A gyermekközpontú pedagógiai koncepció már a kezdetektől önállóságot kínál a gyerekeknek, 

napról napra újabb és újabb választási és döntési helyzetek elé állítja őket. A gyermek egész 

személyiségére akar hatni, igyekszik folyamatosan ébren tartani a gyerekek kíváncsiságát,  

a felfedeztető, tevékeny és saját élményű tanulást helyezi előtérbe. Peter Petersen célja az volt, 
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hogy olyan nevelőközösséget hozzon létre, amelyben a diákok egyénisége személyiséggé fej-

lődik (Petersen, P., 1980, p 56-60; id. Németh, 1991, p 54). Rudolf Steiner szerint az iskola 

feladata az, hogy segítse a gyermek fejlődését az általa elképzelt létezési szakaszoknak és  

a gyermek felfogóképességének megfelelően. A különböző pedagógiai koncepciókban tehát 

a közös pont, hogy a gyermek önállóságának, szabadságának tiszteletben tartása mellett se-

gítik annak érett, önálló személyiséggé fejlődését.

Milyen tanári szerepet tartanak ideálisnak? A Montessori-óvodákban és -iskolákban  

a nevelők nem irányíthattak, szerepük a megfigyelés volt, és az, hogy szükség esetén segítse-

nek, egyszerű és világos kapcsolatot teremtsenek a gyermek és környezete között. Parkhurst 

iskolaterve nagyfokú önállóságot és kreativitást kívánt az alkalmazó tanároktól. Freinet szerint 

az a nevelő feladata, hogy olyan légkört és hangulatot teremtsen, amelyben a gyermek szaba-

don, megítélés nélkül nyilvánulhat meg. A Jéna-plan esetében a tanár a hagyományos helyett 

egyfajta csoportvezetői szerepet tölt be, a tanulócsoport tagjaként vesz részt a munkában. 

Steiner útmutatásaiban csupán arról írt, hogy a Waldorf-iskola tanárainak hiteles személyi-

ségűeknek kell lenniük.

Valamennyi koncepció fontosnak tartotta, hogy a gyermek saját maga szerezzen isme-

reteket. Montessori legfontosabbnak a függetlenségre és önállóságra való nevelést tartotta.  

A különféle eszközökkel a gyermekek maguk manipulálhattak, dolgozhattak. Parkhurst isko-

lájában a tanuló ismereteit saját tevékenysége során személyes tapasztalataiból szerezte. 

Maga dönthette el, hogy az egyes tantárgyak feladatain belül melyeket végzi közösen az osz-

tálytársaival, illetve melyeket oldja meg egyedül. A gyermekek a számukra kiadott feladatokkal 

saját fejlődésüknek megfelelő tempóban haladtak, amelyet tanulmányi táblázat segítségével 

ellenőriztek. Délelőtt önálló munkát végeztek, délután csoportos foglalkozásokon (zene, rajz, 

testgyakorlás) vettek részt. Freinet koncepciójában fontos szerepet játszott a „kísérletező  

tapogatózás”. A cél egy kutatási módszer, gondolkodási mód és kritikai szellem elsajátíttatása 

volt, amelynek kiindulópontja a gyermek kíváncsisága volt. Peter Petersen az iskolai élet mun-

karendjének, az időbeosztásnak „egy sajátosan új struktúráját alakította ki” (Klassen, 1986;  

idézi Németh, 1991, p. 54), a tanítás a hagyományos órarend helyett ritmikus hetirend alap-

ján folyt, amelyet meghatározott a gyermekek életkora, napi és heti munkaritmusa. A tanulás 

egyénileg vagy spontán választás alapján szerveződő csoportokban (Tischgruppe) történik, 

ez lehetővé teszi, hogy elmélyülten és hosszabb időn keresztül foglalkozzanak egy témá-

val, akárcsak a Waldorf-iskolákban. A Jéna-plan szerint szervezett csoportoktatás sajátos 

formája a beszélgetőkör (Kreis) és a tanfolyam (Kurs). Ezekkel más koncepciókban nem ta-

lálkozhatunk. A Waldorf-intézmények oktatási jellegzetességei: az ún. epochális rendszerű 

tanítás, amelyben időszakonként egy-egy témára, tárgyra koncentrálnak; idegen nyelv ok-

tatása már az első évtől kezdve; a már említett euritmia alkalmazása, és emellett sokszínű 

művészeti és kézműves foglalkozások; iskolai zenekarok és igényesen megkomponált isko-

lai és osztályünnepségek. A művészettanítás is fontos szerepet játszott a Waldorf-iskolák 

tantervében. Nem kész szakembereket, hanem sokoldalúan művelt, érdeklődő embereket 

akarnak nevelni (Steiner, 1974, p. 58)

A reformelképzelések közül kettő egy teljes életprogramot kínált a belépő gyerme-

kek számára. Montessori és munkatársai, továbbfejlesztve az elméletet az óvodai nevelésről,  

az iskola és a felsőoktatás szintjére is átültették a koncepciót. Ezzel szemben a Waldorf- 

iskola eredetileg 12 év képzésidőt jelent, ezt előzte meg a Waldorf-óvoda. A csoportok külön-

féleképpen épültek fel. Montessorinál a tanítás életkor szempontjából kevert csoportokban 

folyt, ő ugyanis elutasította az osztályok életkor szerinti kialakítását, mivel úgy gondolta, hogy 

a csoportokban résztvevő önálló individuumok képesek a harmonikus együttműködésre.  

Az 1919-ben alapított daltoni iskola koedukált, laza osztálykeretű intézmény volt, „amelyhez  

a szabadság, egyéniség, közösségi szellem szolgáltak alapul” (Németh, 1991, p. 51). Freinet  

elképzelése szerint a gyermekek egyedül, párokban vagy csoportokban végezhették feladatai-

kat. A Jéna-plan intézményeiben pedig a diákok a frontális osztálymunka helyett kis csoportok-

ban dolgoztak, így az öntevékeny tanulás heteronóm4 alapcsoportokban valósult meg az alábbi 

felosztás szerint: 1. az alsósok csoportja – 1-3. iskolai év tanulói – 7-9-évesek; 2. középső csoport 

– 4-6. iskolai év tanulói – 10-12 évesek; 3. a felsősök csoportja, – 6-8. iskolai év tanulói – 12-14 

évesek; 4. az ifjúsági csoport – 8-10. iskolai év tanulói, 14-16 évesek (Németh, 1991, p. 51-55).

Ezekben az elképzelésekben meghatározó volt az iskola és tantermek kialakítása.  

A Montessori-intézményekben a környezetet a gyermekek fejlődésének megfelelően alakították ki.

Padok helyett könnyű asztalokat, karosszéket, földre terített gyékényeket használnak, hogy 

a gyermekek játék és munka közben a legkedvezőbb testhelyzetet vehessék fel. A gyer-

mek szabadon tevékenykedhet a rászabott környezetben, de szabadsága csak addig ter-

jedhet, míg nem veszélyezteti, és sérti társai, a közösség érdekeit (Németh, 1991, p. 50).

A Dalton-terv szerint a hagyományos tantermeket a különféle tantárgyak számára a szük-

séges felszerelésekkel, munkaeszközökkel ellátott szakkabinetekké alakították át. Freinet is-

kolájában az osztálytermeket munkasarkokkal látták el, emellett az iskolában munkakönyvtár 

és iskolai nyomda is működött. Petersen iskolájában a munka csoportszobákban és az iskolai 

könyvtárban folyt.

Magyar reformtörekvések – gyermektanulmányi mozgalom és pedagógiai sajtó

A nemzetközi reformok fejlődését némi késéssel követő magyar reformpedagógia kibon-

takozására nagy hatással volt a már említett, Nagy László nevével fémjelzett gyermektanul-

mányi mozgalom. A mozgalom vidéken is követőkre talált, 1914-ben már 4000-re bővült a ta-

gok száma. Elképzeléseikről és a gyermektanulmányozási mozgalom legújabb eseményeiről  

pedig A Gyermek című folyóirat hasábjain számoltak be.

A hazai pedagógiai sajtó alapvetően konzervatív álláspontot képviselt, mutatja ezt  

a Család és Iskola című lapban megjelent vélemény, mely szerint: „a pozitív tudományoknak  

a jellemképzésre vajmi kevés a befolyásuk” (Család és Iskola, 1892. május 1., id. Baska & 

Szabolcs, 2004, p. 100). A Magyar Paedagogia című lap, amely bár közölt a reformpedagó-

giával kapcsolatos híreket, szintén a konzervatív vonalat erősítette.

4 Itt feltételezhetően a szerző heterogén – sokszínű – csoportokra gondol – a szerkesztő megjegyzése
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Ebbe a meglehetősen egyhangú képbe hozott új színt az 1906-1912 között megjelent 

Népművelés című folyóirat, amely a reformelképzelésekhez jobban igazodó, „beszédesebb” 

Új Élet címen jelent meg 1912-től 1916-ig. A lap szerkesztésében részt vevő és a lapban pub-

likáló Bárczy István, Wildner Ödön, Nádai Pál az életreform kérdésköreihez kapcsolódóan  

a radikális szellemiséget képviselték, de rendszeresen közöltek cikkeket Nagy Sándortól és 

Körösfői–Kriesch Aladártól, a gödöllői művésztelep szellemi vezetőitől is.

Bárczyék lapja azonnali válasz volt a korszak adta kihívásokra és egyben nyíltan vállalt 

elkötelezettség egy liberális szemlélet mellett. Elsősorban a humán és társadalomtudo-

mányok területén előretörő konzervativizmussal, nacionalizmussal és provincializmussal 

szemben megjelenő új hang, amely igyekezett sokoldalúan tudósítani a világban tapasz-

talható változásokról (Baska & Szabolcs, 2004, p. 101).

Nem csak a német területen elterjedt pedagógiai elképzelésekről számoltak be, de hírt 

adtak az Angliában, Franciaországban, Svédországban, Belgiumban, és a Távol-Keleten meg-

jelenő törekvésekről is. A minden új irányzatra nyitott és új elképzeléseknek fórumot nyitó lap 

más folyóiratokban nem tárgyalt témákat dolgozott fel, helyet adva sokszor egymásnak ellent-

mondó irányzatoknak is.

Magyar reformiskolák 1905-1944 között

Joggal merülhet fel a kérdés, vajon milyen hatással voltak a nemzetközi eredmények  

a magyar reformpedagógusokra, a magyar reformkezdeményezésekre? Milyen közös ponto-

kat találunk a hazai és a nemzetközi reformiskolák felépítését illetően? Valamint az sem mel-

lékes, vajon a nemzetközi kezdeményezések Magyarországon megjelentek-e, teret kaptak-e?

A hazai reformiskolákat három csoportra osztottam. Az első csoportot az önálló elkép-

zelések alkotják, amelyek újat hoztak, sok esetben más reformelképzeléseket messze meg-

előzve. Ide tartozik Batthyány Ervin gróf bögötei iskolája, és a Nagy László által kidolgozott 

tantervre építő Új Iskola. A második csoportba azokat az önálló intézményeket soroltam, 

amelyeknél erőteljes a nemzetközi, illetve a más hazai reformelképzelések hatása: Nemesné  

Müller Márta Családi Iskolája, valamint a két szegedi intézmény – a Cselekvő és a Kerti  

Iskola. A harmadik csoportba a külföldről „importált” reformpedagógiákra alapozott Montes- 

sori és Waldorf-óvodák és -iskolák kerültek.

Önálló elképzelések

A legkorábbi reformelképzelésként, az első magyar reformiskolaként említhető a gróf 

Batthyány Ervin családi birtokán, Bögötén 1905-ben alapított intézet. Az iskolához tanműhely 

és nyomda is tartozott. Az írás és olvasás tanítása új módszerekkel történt. Az a cél, hogy  

a későbbiekben egy, a mindennapi életre felkészítő, szokványos népiskola nőjön ki a reformis-

kolából, párhuzamba állítható azzal a reformpedagógiai törekvéssel, hogy a reformiskolák ne 

kis, elszigetelt, hanem nagyobb csoportok oktatását oldják meg. (A terv sajnos nem valósul-

hatott meg.) Itt lehetőséget adtak a diákoknak arra, hogy szabadon kifejthessék elképzelése-

iket a beszéd és értelemgyakorlatok közben, önállóan gondolkodjanak. Ebben az iskolában  

a gyakorlati életben alkalmazható ismeretek oktatását részesítették inkább előnyben. Ez pár-

huzamba állítható John Dewey pragmatista elképzeléseivel és iskolakoncepciójával.

1915-ben kezdte meg működését egy olyan intézmény, amelynek céljai és megoldá-

sai eltértek a korabeli nemzetközi reformelképzelésektől. A Nagy László elképzelései alapján 

induló Új Iskola vezetője, Domokos Lászlóné úgy látta, hogy az akkori külföldi reformiskolák 

tanítási módszereikben és tananyagukban nem tértek el a hagyományos iskoláktól, azok-

tól csupán a természetközeli miliő különböztette meg ezeket az intézeteket. Ezzel szemben  

az „új” alapokra helyezett iskola teljesen új koncepciót valósított meg. A gyermeki fejlődés 

sajátosságait figyelembe vevő tantervét Nagy László állította össze az általa kidolgozott érdek-

lődéstanra és a későbbi kutatásokra alapozva. Az Új Iskola tantervében követték a gyermekek 

érdeklődésének és intellektusának fejlődését, és ehhez igazították a tananyagot, valamint az 

anyag feldolgozásának módját is. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a teremtő, kreatív mun-

kának, amely a különböző iskolai ünnepségeken, kiállítások alkalmával, a tanulók egyéni ver-

senyelőadásain és az osztályok agyag és kartonmunkákkal való díszítése során kapott teret. 

Az iskolában lélektani laboratóriumot állítottak fel a gyermekek megfigyelésére (Németh & 

Pukánszky, 1999, p. 250).

Nemzetközi, illetve hazai reformelképzelések hatását mutató iskolák

Az Új Iskolával egyidőben, 1915-ben kezdte meg működését a Családi Iskola, amely  

magánintézetként működött. Alapítója, Nemesné Müller Márta, behatóan ismerte a nem-

zetközi reformtörekvéseket, tevékenységét külföldön is elismerték. 1925-ben az Új Nevelés 

Világligája tanácsának tagjává választották, a szerkesztésében megjelenő A Jövő Útjain  

reformpedagógiai folyóiratot a szervezet pedig magyar nyelvű hivatalos lapjaként ismerte el. 

Nemesné koncepciójára leginkább Ovide Decroly tanai és a Winnetka-plan hatottak. A reform- 

törekvéseket követve ebben az iskolában is meghatározó volt, hogy segítsék a gyermekek 

egyéniségének, alkotóképességének kibontakozását, ezért az alapvető ismeretekhez művészi 

készségfejlesztő tárgyakat is kapcsoltak. A közösségi nevelés az iskolán belül működő Szere-

tet Egyesületben valósult meg.

1922 és 1944 között működött a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló iskolája,  

a Cselekvő Iskola. A reform jellegű iskola különlegessége, hogy egyben volt polgári iskola  

és gyakorló iskola, amelyben a szakvezető tanárok vezetésével tanárjelölt diákok képzése folyt.  

A gyakorlóiskolában ezzel lehetőség nyílt a reformelképzelések új törekvéseinek a gyakorlat-

ban történő kipróbálására, s a tanárképzős diákok közvetlenül gyűjthettek tapasztalatot a re-

formpedagógiai elképzelésekről.

A másik szegedi reformiskola, a két világháború között Újszegeden működő, 1936-ban 

alapított Kerti Iskola programja több tekintetben emlékeztet a Családi Iskoláéra. Az iskola 

szellemi vezetője Várkonyi Hildebrand, a szegedi egyetem pedagógiai-lélektani tanszéké-

nek professzora volt. Várkonyi, akit 1929-ben neveztek ki a tanszék élére, rokonszenvezett a 

gyermekközpontú iskolákkal, pedagógiai elképzeléseikkel, egyetértett az Új Nevelés mozga-

lom célkitűzéseivel, és tagja volt a Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak. Az újszegedi  
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Tárogató utcában Dolch Erzsébet vezetésével működő iskolában intenzíven foglalkoztak  

a gyermekek intellektuális, fizikai-testi és lelki nevelésével, amelyet tantervek helyett a diákok 

érdeklődésére alapoztak. Az iskola néhány sikeres év után kénytelen volt bezárni kapuit.

„Importált” nemzetközi reformkoncepciók – Montessori-óvoda és -iskola, 

Waldorf-iskola Magyarországon

A Montessori-pedagógia hamar felkeltette a magyar pedagógusok figyelmét. A fővá-

rosi önkormányzat küldötte, Mustó Béla 1908-ban egy milánói nyári tanfolyamon vett részt, 

amelyről részletes jelentést írt az önkormányzat számára. A módszer terjesztésében nagy  

része volt Weszely Ödönnek és Ozorai Frigyesnek, akik az óvónők továbbképzésein beszéltek 

Montessori pedagógiájáról. 1912-ben alakult meg az első Montessori-óvoda a Ferenc-rendi 

Mária Missziósnővérek Hermina úti zárdájában. Az óvónőket egy olyan olasz nővér tanította  

a módszerre, akit maga Montessori képzett ki Rómában. A Hermina úti óvoda mellett 1927-

1944 között egy másik óvoda, illetve 1928-tól 1941-ig Montessori-iskola működött Budapesten 

Bélaváry-Burchard Erzsébet vezetésével, aki egy amszterdami tanfolyamon szerzett képesí-

tést, és ezt követően az 1930-as évektől rendszeresen tartott tanfolyamokat és gyakorlati be-

mutatókat. A háború alatt mindkét intézmény megszűnt. Bélaváry-Burchard Erzsébet a há-

ború után rendkívül sokat tett az óvodai rendszer újjászervezéséért, jelentős szerepet játszott  

a kisdedóvási törvény megalkotásában és az óvodai felügyelet felállításában (Németh &  

Skiera, 1999, p. 90-91).

A teozófia tanai Magyarországra is eljutottak, ennek köszönhetően 1905-ben mega-

lapították a Magyar Teozófiai Társaságot, és már 1909-ben világkongresszust szerveztek  

Budapesten. A teozófia mellett Magyarországon ismeretté lett Rudolf Steiner antropozófiája 

is. A tanok terjesztésében jelentős szerepe volt Nagy Emilné Göllner Máriának, aki 1921-ben 

Drezdában ismerkedett meg az antropozófiával, majd 1924-ben Dornbachban személyesen 

is találkozott Steinerrel. Göllner Márta nemcsak tagja lett az antropozófiai társaságnak, de 

ettől kezdődően terjesztette a „spirituális tudományt”, létrehozta az első antropozófia csopor-

tot és az első Waldorfiskola létrehozását tervezte. Klebelsberg Kuno vallás és közoktatásügyi  

miniszter engedélyezte egy kétnyelvű, koedukált magániskola létesítését. Ennek köszönhe-

tően 1926 szeptemberében két osztály kezdte meg tanulmányait. Az első Németországon 

kívüli Waldorf-iskola 1926-1933 között működött, először Göllner Mária házában, majd 1929-

ben új iskolaépületbe költözött (Németh & Skiera, 1999, p. 91-92).

Új iskolatípus – az ének–zenei általános iskola

A második világháború után egy új iskolatípus jelent meg Magyarországon, az ének- 

zenei általános iskola. 1945-ben a nyolcosztályos általános iskola ének-zene tárgyának  

tantervét Kodály és munkatársai dolgozták ki. 1946-ban alakult meg Gulyás György karnagy 

vezetésével Békéstarhoson az első ének-zenei általános iskola, illetve vele párhuzamosan 

az első zenei szakközépiskola. Az intézmények Kodály zenepedagógiai koncepciójára építve  

a zene nevelő hatását voltak hivatottak igazolni. Bár kezdetben Kodály nem értett egyet a  

koncepcióval, Gulyás érvei és az iskolákban folyó munka eredményei meggyőzték az elkép-

zelés helyességéről. 1950-ben Kecskeméten indult hasonló kezdeményezés. Ebben az intéz-

ményben a gyerekek a közismereti tárgyak mellett minden nap énekórán és kórusfoglalkozáson 

vettek részt. Az 1969-73 között Barkóczi Ilona és Pléh Csaba vezetésével folytatott felmérések 

igazolták Kodály szavait: „Ezek a 10 éve működő iskolák nem szakiskolák: nem szakzenésze-

ket, hanem a szakzenészek működésének megértőit, a publikumot akarják nevelni. Ezekben 

az iskolákban minden tárgyból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban  

olvasnak, hamarabb tanulnak meg folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza … Vagy 

a számolás is sokkal jobban megy nekik. Miért? Mert már Euler is megmondta, hogy a zene: 

hangzó matematika. … Az együttes éneklés fegyelemre és felelősségérzetre szoktatja őket. 

Tehát ennyiben jellemképző ereje is van.”5

Bár Gulyás intézetét az oktatási hatóságok gazdasági okokra hivatkozva 1954-ben meg-

szüntették, a kecskeméti példa után egyre-másra nyíltak hasonló iskolák az egész országban. 

Az iskolákban folyó munka eredményét az Éneklő Ifjúság mozgalmának hangversenyein, talál-

kozóin lehetett nyomon követni.

* * *

Az életreform-mozgalmak egyik legmarkánsabb és leginkább elterjedt vonulata a reform- 

pedagógia. 1900 és 1945 között jelentek meg a leginkább meghatározó reformpedagógiai 

koncepciók: a Maria Montessori, Cèlestin Freinet, Rudolf Steiner, Helen Parkhurst és Peter  

Petersen elképzelései alapján felépülő és működő óvodák és iskolák. Az életreform-mozgal-

mak egymásra hatását is példázza, hogy a megjelenő új és importált vallási irányzatok ha-

tással voltak a reformpedagógiákra, illetve a reformpedagógiákon belül megjelenő vallás- 

oktatásra. Szintén nagy hatással volt a reformtörekvésekre a változó, új gyermekkép, az ehhez 

kapcsolódó gyermektanulmányi mozgalom, a változó családkép.

Az új reformtörekvések nemzetközi konferenciákon váltak ismertté, a reformpedagógu-

sok és koncepcióik is hatottak egymásra – így például Maria Montessori Helen Parkhurstre, 

Parkhurst Dalton-planja pedig Petersenre. Hermann Röhrs szerint a Jéna-terv „teremtő szin-

tézis”, amelynek jelentősége abban áll, hogy annak szerzője „a nemzetközi reformpedagógiai 

mozgalom több évtizedes eredményeit, bebizonyított alapelveit és eredeti, időtálló megálla-

pításait kritikusan végigszondázva és konstruktív módon továbbgondolva alakította ki saját  

koncepcióját” (Röhrs, H., 1980., idézi Németh, 1991, p. 53). Rendkívül meghatározó irányza-

tokról van szó, ezt mutatja az is, hogy a második világháború után a Montessori-, Waldorf- 

koncepció, a Jéna-plan és a Dalton-plan is tovább terjed és egyre népszerűbb lesz, valamint,  

hogy az 1960-as évek pedagógiai forradalma után megjelenő „ellenreform” keretében (1970-

es évek) ismét példaértékűvé válnak ezek a reformkoncepciók.

5 Elhangzott a Magyar Televízióban 1960-ban
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A magyar reformpedagógia kis késéssel követte a nemzetközi mozgalom kibontakozá-

sát. A konzervatív pedagógiai sajtó ellenére a gyermektanulmányi mozgalomnak, valamint  

A Gyermek című lapnak, a reformiskolákat külföldön tanulmányozó pedagógusoknak köszön-

hetően hamar ismertté váltak a nemzetközi törekvések. Önálló reformelképzelések valósultak 

meg Batthyány Ervin bögötei iskolájában, a gyermektanulmány hatása érződött a Nagy László 

tantervén alapuló Új Iskolában.

Más reformiskolák, a Családi Iskola, a Cselekvő Iskola és a Kerti Iskola koncepció ha-

tottak egymásra. Montessori és Steiner tanai is elterjedtek, óvodák és iskolák kezdték meg 

működésüket az 1910-es, 1920-as években. A második világháborút követően, 1950-től  

kezdődően terjedt el egy új iskolatípus, az ének-zenei általános iskola, amelyekben Kodály 

Zoltán zenepedagógiai koncepciója valósult meg.
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„Robinson: – Nagyon sajnálom, Péntek,  

de alighanem kénytelen leszek elbocsájtani téged.

Péntek: – Hogy érted ezt, gazdám?

Robinson: – Hát úgy, hogy nem tudok többé munkát adni néked. 

Nincs többé munkám a számodra. Ezen az én szigetemen nemcsak 

túltermelés van, hanem egy másik, ugyanolyan nagy baj is, éspedig  

a túlnépesség! A népességnek az 50%-a munkanélküliségben szenved. 

Súlyos gazdasági depresszióban, pangásban és krízisben vagyunk. 

Semmi jelét nem látom annak, hogy kilábaljunk belőle.”

Robinson közgazdaságtana  

(Előadás a Munkás Testedző Egyesületben, 1931. Rendezte: Balog László)

Az 1989-es rendszerváltás előtt, a munkásmozgalom kérdése központi jelentőségű, 

ideológiai természetű probléma volt, így joggal feltételezhetné a mai kutató, hogy publiká-

ciók tömegére számíthat a jelenséggel kapcsolatban. A munkásmozgalom témája azonban 

részben a fenti meghatározottságokból, részben a magyar történeti kutatások politika- és  

vezetőcentrikussága miatt jórészt a klasszikus politikatörténeti kérdésekhez illeszkedik. Főbb 

témái közé tartoztak a – legális, illetve többnyire illegális – kommunista párt stratégiai dönté-

sei, a munkások részéről pedig túlnyomórészt a direkt, szervezett, több-kevesebb tudatosság-

gal bíró mozgalmi, kollektív akciók számítottak: sztrájkok, tüntetések, tiltakozások. A társada-

lomtörténészek körében azonban az elmúlt két évtizedben szórványosan feltűnt az a markáns 

kritika, amelynek lényege, hogy a munkásmozgalom-kutatás és a párttörténetírás elvben sokat 

foglalatoskodott a témával a fenti szűkített értelemben, ámde a munkásságról magáról, annak 

életmódjáról, műveltségéről, anyagi kultúrájáról, továbbá a két háború közötti baloldal ugyan-

csak heterogén eszmevilágáról és sajátos kulturális tereiről – egy-egy ritka kivételtől eltekintve 

– vajmi keveset tudhatunk meg. A klasszikus társadalomtörténeti vizsgálatok – például Lackó 

Miklós alapmunkája1 – pedig mint társadalmilag rétegzett tárgyat szemlélte a munkásságot, 

s a korszak módszertanának megfelelően nem tulajdonított nagy jelentőséget a kultúra és  

a mozgalom kutatásának.2

A korszak ideológiai imperatívuszát és professzionális teljesítményét figyelembe véve 

ez természetesen érthető, világos folyamat volt, ugyanakkor a múlt feltárása és megértése 

szempontjából helyrehozhatatlan károkat is okozott. Könnyen megállapíthatjuk tehát a hiányt, 

ha átlapozzuk az idevágó bibliográfiákat és repertóriumokat. A két világháború közötti „mun-

káskultúra” kérdését az 1970-es évtized előtt nem kutatták komolyabban; ha pedig a hetvenes 

és a nyolcvanas években írtak róla, ez elsősorban „munkásművelődés” címszó alatt történt, 

1Lásd Lackó (1961) – a szerkesztő megjegyzése
2 E problémát részletesen tárgyalja K. Horváth (2012).

afféle járulékos, a nagy és komoly politika- és mozgalomtörténeti kutatásokat kiegészítő „kis 

színesek” módjára.3

A „művelődés” és a „kultúra” fogalma közötti szemléletbeli eltérés a következőképpen 

ragadható meg. Míg a hagyományosnak tetsző művelődéstörténeti kutatások pusztán járulé-

kos szerepet szántak a mindennapi élet, az oktatás, a nyilvánossághasználat vagy az önkifeje-

zés kérdésének, addig a kultúra fogalmán azt az átfogó, a mindennapokban megfogalmazódó 

és újratermelődő tudásszociológiai közeget értjük, amely formálja a világról alkotott képünket 

(Burke, 2004). A munkáskultúrára vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy nem kizárólag a termelés 

és a termelőeszközökhöz való viszony konstituálja4 egy társadalmi csoport létét, hanem azok 

a mindennapok során értelmet nyerő, döntően a szabadidőhöz, a művelődéshez kapcsolódó 

rituálék is, melyek révén tartalmasan ki tudjuk ejteni azt a személyes névmást, hogy „mi”.  

A szabadidő ilyen kollektív, művelődésközpontú eltöltésének vizsgálata abban már azért is 

termékeny lehetne a társadalomtörténeti kutatók számára, mert nem egy előzetesen meg-

alkotott munkásfogalomhoz kellene igazítaniuk a vizsgálatokat, hanem a mindennapi élet 

jelentéstermelő gyakorlatai írnák körül ennek a sajátos társadalmi alrendszernek a határait 

(Boltanski, 1982, p. 51).

A „mi, munkások” kifejezés azonban csak akkor telik meg pozitív tartalommal, akkor vá-

lik azonosságképző és tudatformáló beszédaktussá, ha mögötte van egy többé-kevésbé szer-

vezett kulturális hálózat, amely ismétlődő rituáléival, intézményeivel, műfajaival megteremti 

egy kulturális alrendszer elkülönülő világnézeten és szabályrendszereken alapuló világát.  

E. P. Thompson 1963-ban megjelent The Making of the English Working Class című, valóban 

korszakalkotó munkájáig társadalomtörténeti értelemben senki sem kapcsolt ilyen konsti-

tutív szerepet a kultúra fogalmához (Thompson, 2007).5 Abból a tényből, hogy részben ideo-

lógiai (az elnyomatást hangsúlyozó), részben módszertani (politikacentrikusság) okok miatt  

a munkáskultúra ilyen típusú kutatása elmaradt, s a retroaktív igénnyel íródó, leegyszerűsített, 

„kommunistává” homogenizált munkásmozgalom-történetek az MSZMP előtörténetévé váltak,  

az következett, hogy a munkáskultúra valóban sajátos jelleget és egyedi tudásszociológiai kör-

nyezetet biztosító intézményei és teljesítményei jórészt felejtésre ítéltettek.

Olyan sajátos műfajok, mint a szavalókórus, olyan sokszínű és öntudatos egyesületi kez-

deményezések, mint a természetjárók vagy a testgyakorlók köre, továbbá olyan jellegzetesen 

 

3 Bocskay, P. & Somogy, I. L. (Szerk.) (1980). A Párttörténeti Közlemények repertóriuma, 1955–1979. MSZMP KB Párttör-

téneti Intézete. A néhány évvel később kiadott válogatott munkásmozgalmi bibliográfia azonban már feltünteti a „munkás-

művelődés” fogalmát. Lásd V. Toldi S. (Szerk.) (1987). A magyar munkásmozgalom történetének válogatott bibliográfiája, 

1945–1984. Kossuth Könyvkiadó, 299. Talán Serfőző Lajos, illetve Szilágyi János egy-egy munkája ellenpontozza ezt a meg-

állapítást – bár a trend ettől még trend marad. Serfőző L. (1959). A Kommunisták Magyarországi Pártjának tevékenysége 

a munkás kultúra és sportmozgalomban 1925–1930. Acta Universitatis Szegediensis, 47–77. Serfőző L. (1963). A KMP 

tevékenysége a munkás kultúrés sportmozgalomban (1925-1945). Akadémiai Kiadó, Budapest; Szilágyi J. (1961). A magyar 

munkáskönyvtárak a két világháború között (1920–1944). Akadémiai Kiadó; Szilágyi J. (1964). Munkásosztályunk általános 

műveltségi helyzete 1919–1945 között. Akadémiai Kiadó.
4 Jelentése: alkotja – a szerkesztő megjegyzése
5 Magyarországon először talán Gyáni Gábor tanulmányaiban tűnik fel a hatása (lásd Gyáni, 1984).
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a munkáskultúrához tapadó közegek, helyek, mint a munkásotthonok, illetve a gödi Fészek  

és a szigetmonostori (horányi) Telep, voltaképpen majdnem teljesen lekerültek az „ideológiai-

lag megmunkált” tablóról. Az utóbbi két hely urbanisztikai értelemben azért is fontos, mert kivo-

nul a – kognitív sémáink szerinti – munkásság városhoz kötődő teréből és kultúrájából, továbbá 

ez az önkéntes, keresett szegregáció a kezükbe adta az autonómiának, önkormányzásnak  

a lehetőségét. A „hely” (lieu) fogalma mindig is a társadalomtudományi (szociológiai, etnoló-

giai) kutatások középpontjában állt. Először talán egy már majdnem elfelejtett francia szocio-

lógus, Prosper Prieur mutatott rá 1886-ban arra: a „hely” olyan társadalmi tény, amely nem 

abszolút egységként kezelendő, hanem viszonyként; azaz a hely valójában azt a kapcsolatot 

fejezi ki, amely az ember és az őt körülvevő fizikai tér között fennáll. A hely létében megelőzi 

a társadalmi jelenségeket, ám nélküle üres fogalom, pusztán fizikai értelemben vett entitás.6 

Ezt a tér és a benne élő ember közötti dinamikus, egymásra kölcsönösen ható, konstitutív be-

állítódást szeretném érvényesíteni ebben a vizsgálatban, vagyis azt a kölcsönhatást, amely  

a hely mint megragadható, fizikai tényező (természeti környezet) és a hely mint társadalmilag 

létesített egység (zárt, autonóm munkásközösség) között fennáll. Hogyan ragadható meg egy 

ilyen – annak idején – zárt, ma pedig az archívumok csendjébe forduló, alig-alig fellelhető világ?

A történészek általában gyanakodva fordulnak irodalmi szövegekhez, hiszen azokban – 

tegyük hozzá: némi joggal – egy aprólékos gondossággal megformált, vagyis esztétikai, társa-

dalmi, politikai értékekkel gondosan átitatott közlésmódot látnak. Ez ugyan részben igaz, ám 

– ahogyan egyebek mellett Szolláth Dávid könyve is ékesen bizonyítja – nem csupán irodalmi 

szövegként tekinthetünk az irodalmi szövegre (Szolláth, 2010). Nemcsak az esztétikai érté-

ket vagy a nyelvi megformáltság minőségi örömét kereshetjük bennük, hanem olyan elvétett,  

kódolt információk sokaságát, amelyek láttatni engedik a kor szereplőinek gondolkodását, be-

állítódásait. Déry Tibor A befejezetlen mondat című regényében van egy látszólag nem fontos, 

gödi kirándulásról szóló passzus, amely Parcen-Nagy Lőrinc és Krausz Évi bimbózó viszonyát 

talán nem is elsősorban érzelmi, sokkal inkább társadalmi, világnézeti értelemben teszi plaszti-

kussá. Göd, illetve a – név szerint nem említett – Fészek ugyanis fizikailag bebocsáttatást enged 

Lőrincnek egy olyan miliőbe, amely az Évi által vallott és követett értékek világához juttatja köze-

lebb őt. A Gödhöz való viszony tehát a világhoz való komplex viszonyt jeleníti meg.

„Jóllehet ez lett volna az első nap, amelyet Lőrinc egyedül tölthetett volna Évivel, füstbe-

ment terve dacára, abban a percben, mikor meghallotta, hogy a fiatal lány elfelejtette a gödi 

találkát, elsápadt a boldogságtól. Az a tudat, hogy Évi nem csak a vele való találkáról feledkezik 

meg, többet jelentett számára, mint egy szerelmi vallomás. Majd kéthónapos viszonyuknak leg-

boldogabb perce volt. A túlsó, az idegen világ, amelyben Évi nélküle élt, s amelynek ismeretlen 

tökéletessége szüntelenül nyugtalanította, s izgatta képzeletét, egy percre felrebbentette maga 

előtt a függönyt. Már nem érezte olyan képtelenségnek a gondolatot, hogy a bútorok, amelyek 

között Évi abban az ismeretlen világban mozog, bizonyos értelemben hasonlítanak az általa 

 

6 Lásd Prosper Prieur: Le lieu. Classification sociale des phénom nes physiques compris sous ce nom. La Science Sociale, 

juillet 1886. 22–48. A La Science sociale újraolvasásához lásd Audren (2005).

ismert mindennapi bútorokhoz, s hogy nem túlságosan vakmerő s a józan ésszel összeegyez-

tethetetlen feltevés, hogy egy szék ott körülbelül ugyanazt a célt szolgálja, mint amire Lőrinc is 

használja; az opalizáló fény, amellyel a képzelet az ismeretlent bevonja, egy fokkal megfakult. 

Föltéve, de meg nem engedve, hogy Évi barátai vagy barátnői szemében a széknek ugyanaz 

vagy legalábbis hasonló a rendeltetése, mint az általam is ismert székeknek, némi valószínű-

séggel szól amellett, hogy ugyanazzal a testrésszel veszik is igénybe, mint én, s ha ez a feltevés 

helytállónak bizonyulna, tagadhatatlan, hogy máris van valami közösség közöttünk, s nem épp 

a legérdektelenebb ponton! – Képzelete még kéthónapi együttélés után sem tudta érdemle-

gesen birtokába venni a lány testét … Így azoknak az embereknek, akikkel a fiatal lány Lőrinc 

távollétében érintkezett, s akik ettől az érintkezéstől kapták a fényüket, súlyukat, jelentőségü-

ket, önállóan is növekedni kezdtek, visszasugároztak Évi ismeretlen lényére, amely hatásukra 

tovább nőtt jelentőségében, s ketten együttvéve szinte megsemmisítették azt a nyomorult,  

jelentéktelen fiatal lánytestet, amelyet Lőrinc éjjel a karjaiban tartott. Hogyan, gondolta Lőrinc, 

s a boldogságtól az arcába szökött a vér, lehetséges, hogy Évi megfeledkezik egy találkáról, 

amelyet e rendkívüli emberek egyikétől kap? A tetejébe még velem is megosztja azt az értékes 

időt, amelyet együtt tölthetne velük? Vonaton mentek ki Gödre.”7

Ne túlozzuk el a regénybeli Göd jelentőségét, de vegyük tekintetbe, hogy a nagypol-

gári származású, ám a proletariátus oldalára álló, vagyis eszmeileg konvertita8, Parcen-Nagy  

Lőrinc „beavatásának” sarkköve lesz a polgári kultúrától és ízlésvilágtól történő elszakadás 

többlépcsős, átmeneti rítusa. Parcen-Nagy élettörténete a polgári habitustól való távolodás tör-

ténete: az új kapcsolatok, az új közösség, az új életvilág keresése segíti őt abban, hogy meg-

szabaduljon neveltetése, osztálytudata eszmei, életviteli béklyóitól. Ennek az eszményített,  

vágyott világnak az elérésében lesz fontos Göd – nemcsak a szó fizikai értelmében, hanem abban  

a tekintetben is, amit Lőrinc számára a hely szimbolikus vonatkozása képviselt: a bebocsátta-

tást.9 A „hely” – ahogyan fentebb Prieur nyomán rámutattunk – viszonyt fejez ki, amely nemcsak 

magáról a fizikai értelemben vett helyszínről szól, de az ahhoz társított jelentések sokaságá-

ról is; olyan tartalmakról, amelyek körülírják, érzelmileg telítik, vagyis jelentésekkel telepítik be  

a munkáskultúra és a munkásmozgalom – kívülről, Lőrinc fantáziájából szemlélve zárt, felstilizált, 

elérhetetlen – világát.10

A „hely” szimbolikus viszonyrendszerén túl azonban itt nem Gödről és a Fészekről  

szeretnék szólni, hanem egy hozzá mind térben, mind jelentésben ugyancsak közel álló  

másik miliőről: a (szigetmonostori) horányi Telepről, amely épp az alsógödi kompjárat másik 

oldalán található.11

7 Déry T. (1980). A befejezetlen mondat (p. 701). Szépirodalmi Kiadó. (Kiemelés tőlem. – H. Zs.)
8 Jelentése: másik hitre térő – a szerkesztő megjegyzése
9 A gödi Fészek jelentőségéről lásd Alföldi (1972).
10 Balog László visszaemlékezése hasonlóképpen írja le Zelk Zoltán viszonyát a Fészekhez; sokat járt ki Gödre, még  

a mézesheteit is ott töltötte. PIL 915. f. 1. ő. e. 11.
11 Módfelett tanulságos e két itt tárgyalt telep társadalomtörténetét összevetni az igen közeli, de gyökeresen más Luppa- 

szigettel, lásd Ablonczy (2011).
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Míg a Fészek a Munkás Testedző Egyesület (MTE) bázisa volt, addig Horány a Termé-

szetbarátok Turista Egyesületének (TTE) égisze alatt jött létre. Nem kívánom itt az egyébként 

máig érő történetnek még a vázlatát sem adni, mindössze a Telep kialakulásáról és a munkás-

kultúrában betöltött szerepéről szólok. A Madzsar József által szerkesztett Társadalmi Lexikon 

részletes leírást ad mindkét szervezetről. Eszerint az 1910-ben alapított és 1930 körül nagy-

jából 2800 tagot számláló TTE „a munkások és alkalmazottak vándor-sportszervezete. Célja:  

a munkásságban a természet iránti szeretetet fölébreszteni és fejleszteni a vándorsport eszkö-

zeivel (gyalogtúrák, hegymászás, társasutazások, síelés, evezés, napfürdőzés stb.) elszoktatni 

a munkásokat a testnek és a léleknek káros szórakozási módoktól, és tartalmas szórakozásra, 

egészségesebb életmódra nevelni, továbbá a természet közvetlen való szemléltetése révén  

a munkásturistákat közelebb hozni a természettudományokhoz és az ezekkel kapcsolatos … 

ismeretekhez”.12

A TTE tehát a munkásoknak kívánt lehetőséget nyújtani a szabadidő kollektív (testileg és 

szellemileg tartalmas) eltöltésére. Első látásra meglepő lehet, hogy a munkáskultúra, amelyet 

kognitív sémáink13 miatt urbánus kultúrának képzelünk el, gyakorlatilag „intézményei” születé-

sének pillanatától fontosnak tartotta mind a testedzést, mind a természetjárást, a természetkö-

zelség élményét. Ehhez éppúgy hozzátartozott a népdalok, mint a munkásdalok, indulók ének-

lése. Felmerülhet a kérdés: miért hangsúlyozza a lexikon azt, hogy ez az egyesület a munkások 

testét és lelkét óhajtja javítani, gazdagítani, s nem a kiskereskedőkét vagy a magántisztviselőkét?  

A TTE 1929. október 9-i rendkívüli közgyűlésén az alábbi módon reflektált e kérdésre:

„A Természetbarátok Turista Egyesülete, mint mindenütt a világon, úgy itt is a munkások 

és alkalmazottak egyesülete, és kiegészítő részét képezi az egyetemes munkásmozgalomnak. 

Ennek szolgálatába állított eszközei a természettudományos megismerésen alapuló világné-

zetnek megfelelő turistaság gyakorlása, a természettudományok istápolása és ezeknek szol-

gáló intézmények megalkotása. A politikai elméletek megvitatása és propagálása az egyesület 

szerves keretein belül céltalan és káros, miért a csoportok és osztályok vezetőségeinek köteles-

ségévé tétetik, hogy ezt minden eszközzel megakadályozzák. Ehhez a ponthoz Dallos Ferenc 

a VII. kerületi oszt. küldötte a következőket kérte hozzáfűzni, amit a közgyűlés el is fogadott:  

A TTE az osztálytudatos munkásmozgalom szerves része, a felszabadulásáért küzdő munkás- 

osztály vándor-sportszervezete, amelynek célkitűzései nem teljesen azonosak a polgári turis-

táskodásra nevelni [sic]; küzd a turistaság akadályai, a káros polgári szórakozások ellen, igyek-

szik a turistaság révén soraiba bevonni és osztálytudatosságra nevelni a munkásságot, és 

természettudományi megismerésen alapuló világnézetet hirdetni számukra. Amikor azonban  

a TTE úgy a munkásmozgalom kulturális frontján harcol, a napi vagy pártpolitikai kérdések 

megvitatását és eldöntését nem tekinti az egyesület feladatának.”14

12 Madzsar, J. (Szerk.) (é. n. [1928]). Társadalmi Lexikon. Népszava könyvkereskedés kiadása, 659. Az egyesületnek Termé-

szetbarát címmel saját közlénye volt. A TTE-ről szűkszavúan szól még Gerelyes (1982, p. 124).
13 Jelentése: gondolati, gondolkozási minta – a szerkesztő megjegyzése
14  Természetbarátok Turista Egyesülete. PIL 680. f. 1–2. ő. e. 42 r-v, 43 r. (1929).

A belső szabálytalanságok és az elvi kérdések megvitatására, újrafogalmazására össze-

hívott rendkívüli közgyűlés kinyilvánította, hogy az egyesület része a munkásmozgalomnak, 

ugyanakkor igyekezett elejét venni a direkt politizálásnak. Bár az irat nem fogalmaz szaba-

tosan, annyi világos, hogy a tudományos orientációt helyezi a középpontba, s ezzel megkü-

lönbözteti a munkás-természetjárást a hasonló polgári egyesületektől. A cél egy sajátos 

munkásöntudat kimunkálása, amelynek eredményeképpen valóban tartalmasan tudnák kiej-

teni a tagok azt, hogy „mi, munkások”. Ebben azonban nem a politikacsinálásnak, egyáltalán  

a politika hagyományos fogalmának szánnak döntő szerepet, hanem annak a formatív, peda-

gógiai missziónak, amely a természetjárás, a kirándulás, a felfedezés s a mögöttük munkáló 

tudományos világnézet erejében hisz. De akkor miért szögezik le, hogy a munkásmozgalom 

részei? Hogyan oldható fel a fentebb már felvetett paradoxon?

A TTE vezetősége a jegyzőkönyvek tanúsága szerint tiltotta a pártpolitikát és a direkt 

politikai akciót, a fegyelmi ügyek és a jegyzőkönyvi határozatok mégis azt mutatják, hogy sok 

konfliktus volt e téren. Az 1920–1930-as évek fordulóján nagy súlyt helyeztek a direkt politi-

zálás kiszorítására az egyesületből. A fentebbi idézetben szereplő Dallos Ferenc VII. kerületi 

TTE-vezetőt, valamint Ember Sándort az 1929. december 20-i közgyűlésen kizárták a tagok 

sorából, mert a TTE Baloldali Blokkja által szignált röplapot terjesztettek. (A röplap, sajnos, 

nem maradt fenn a TTE levéltárában.)15 Ha nyomon követjük a jegyzőkönyvi bejegyzéseket, 

láthatjuk, hogy a vezetőség nemcsak újratárgyalta és megerősítette a kizárás tényét (ez akkor 

összesen 16 tagtársat érintett), de pontosította is: a kizárási határozat szerint nem léphettek be 

többé az egyesület helyiségeibe, s nem vehettek részt a rendezvényeken. „A közgyűlés megál-

lapítja – jegyzi fel a dokumentum –, hogy a Kultúregyesületek Baloldali Blokkja néven működő, 

az egyesületen kívül állók által irányított mozgalom olyan politikai célokat szolgál, amelyek az 

egyesület belső békéjét veszélyeztetik, és a természetbarátok mozgalmának szétrobbantására 

irányulnak.”16 A VII. kerületi alapszervezetet, amely nem határolódott el a Baloldali Blokktól,  

a központi vezetőség határozatilag feloszlatta. Az ebben az időszakban felfektetett, a fegyelmi 

ügyeket megőrző dossziék szintén beszámolnak arról, hogy egyes tagtársak a kirándulást, 

vagyis a TTE egyik legfontosabb „intézményét” ugyancsak agitálásra használták fel. Egy  

Garai Ferenc nevű aktivista egy remetehegyi természetjárás alkalmával beiktatott egy előadást, 

amelyet május elseje jelentőségéről dr. Madzsar József tartott.17 Az eljárás során meghallgat-

ták Schwartz Elsát is, aki így írta le az esetet: „Mikor letelepedtek (ti. a Remetehegyen), előtte 

ismeretlen egyén odajött, azzal, hogy látja, hogy itt elvtársak vannak, a közelben műsoros előa-

dás lesz, jöjjenek át. Előzőleg sem ő, sem más a csoportban a dologról nem tudott. Az illetőtől 

 

15 PIL 680. f. 1–2. ő. e. 49r. (1929).
16 PIL 680. f. 1–2. ő. e. 59v. (1930).
17 Közismert, hogy Madzsar rendszeresen tartott előadásokat. Pedagógiai, tudományos ismeretterjesztő hevülete tehát 

nemcsak a lexikonszerkesztésben, de a heti rendszerességgel megtartott, szerteágazó témákat átfogó előadásokban is 

testet öltött. A Népszava oktatási rovata alapján rekonstruálhatók a munkásotthonokba, egyletekbe meghirdetett előadá-

sok, bár az állandó rendőri jelenlét miatt nyilván voltak konspiratív alkalmak is. Csak 1925-ben mintegy 50 előadást tartott. 

Lásd Madzsar József válogatott írásai. Válogatta, bevezetőt írta, jegyzetelte: Kárpáti Endre. Akadémiai Kiadó, 1967. 267–272.
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nem kérdezték, hogy ki tartja és rendezi az előadást. Kérdésére a vele voltak mind átmen-

tek. Ott találtak ismerősöket, sem nevüket, sem osztályukat nem tudja. Kb. 150-200-an voltak.  

A dolog ebéd után kezdődött, valaki felállt és beszélt. Az illetőt nem ismeri, kérdésére senki 

sem tudta megnevezni. Május 1-jéről beszélt, a párt ünnepélyéről nem szólt, a beszéd 10  

percig tartott. Utána kórus volt, már látta őket, de nem ismeri. Nem tudja, hogy a 100% kórus-e, 

régi ismert kórus. Párt vagy kultúregyesület-ellenes dolgokat nem észlelt.”18

Az „ügyesen” lavírozó, ám ellentmondásos vallomás hallgatólagosan is arról szól, hogy 

a kommunista aktivisták többé-kevésbé nyílt agitációval akarták bevonni a TTE-tagokat az  

aktívabb, egyértelműen politikai munkába. Ez az egyesület vezetőségét egyértelmű állásfogla-

lásra késztette: mind Garait, mind Schwartzot szigorú dorgálásban részesítette, s a TTE-n belüli 

bárminemű vezetői tisztségtől határozott időre eltiltotta. Ebben természetesen nagy szerepet 

játszottak azok a közjátékok, amelyekről a TTE egyes csoportjainak a vezetőséggel folytatott 

levelezése tudósít minket. A kispestiek így fogalmaznak:

„Kérjük a központi vezetőséget és az összes csoportot és osztályokat, hogy állásfoglalá-

sukban a Természetbarátok munkásöntudatát (Kiemelés tőlem. – H. Zs.) mindenkor juttassák 

kifejezésre… Tagjaink az egész országban állandó zaklatásban és üldözésben részesülnek. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak a mi tagjaink – ellentétben a polgári turistaegyesületek tag-

jaival – és a Turistaszövetség ezzel semmiféle orvoslással nem tud és nem is akar élni. Vélemé-

nyünk szerint tagjaink jelenléte ennek az abszolút reakciós testületnek (ti. a Turistaszövetség-

nek) demokratikus látszatot ad, és ezzel elleplezi és elősegíti annak munkásellenes működését. 

Ezzel kapcsolatban felszólítjuk a vezetőséget, hogy a munkás-kultúrszövetségnek régen  

vajúdó kérdését állandóan szorgalmazza, és lépjen érintkezésbe a többi munkáskultúregyesü-

lettel, hogy a magyarországi munkásság osztálytudatos kultúrszervei közös, eredményes mun-

kát fejtsenek ki.”19

A 172.616/1929. VII. BM-rendelet értelmében a korszakban még a szociáldemokrata 

párt égisze alatt sem lehetett rendőrhatósági engedély nélkül nyilvános térben gyűlést tar-

tani (Sipos, 1997, p. 44–45), így az ilyen titokban szervezett, néhány száz fő előtt megtartott 

agitációk veszélyeztették a TTE mint egyesület státusát, legális fennmaradását. Ez állna hát 

az identifikációs küzdelem mögött? Miért határolódik el mindettől élesen a vezetőség, miért 

küldenek pro vagy kontra állásfoglalásokat az egyes területi csoportok a vezetőségnek, s ezzel 

összefüggésben miért hangoztatják a kispestiek az osztály-, illetve proletár öntudat fontossá-

gát? Mintha újfent egy paradoxonba botlanánk.

Ha tisztán politika és munkásmozgalom-történeti szempontból közelítenénk a kérdés-

körhöz, akkor ebben feltehetően a szervezett, szociáldemokrata munkásság és a kommunista 

 

 

18 PIL 680. f. 1–10. ő. e. 23. (1931).
19 PIL 680. f. 1–3. ő. e. (1932). A csoport a Népszavában és a Természetbarátban is kéri, hogy tájékoztassák a tagságot 

minderről.

töltetű, forradalmi hevület feszítő kettősségét észlelnénk.20 Ám ha figyelmünket a munkás-

kultúra sajátos felfogására is irányítjuk, úgy vélem, árnyalhatjuk a fenti képet. Talán nemcsak  

a politika gyakorlásáról, hagyományos kereteinek betartásáról van itt szó, nemcsak arról, hogy 

a TTE vezetősége a belügyminisztérium éber figyelmétől kísérve is igyekezett egyben tartani  

a feszültségektől terhelt egyesületet, de talán arról is, hogy eltértek a munkáskultúráról al-

kotott fogalmaik. A kommunista konspirációs politikától eltérően a szociáldemokraták nem  

a forradalmi hevület teleológiájában hittek, amely a „jövő”-t a jelen elé helyezi s ennek primá-

tusa alatt éli mindennapjait, hanem a „most”-ra, a jelenre összpontosítottak, s a munkásidenti-

tásra alapuló társas viszonyrendszerben helyezték el önmagukat. „Helyekben” (Telep, Fészek),  

autonóm intézményekben (TTE, MTE), önálló műfajokban (szavalókórus, munkáskórus, nép-

dalkórus, politikai színház) gondolkodtak, vagyis az úgynevezett kulturális, önazonosság-képző 

munkát a politika hagyományos formában gyakorolt formái elé helyezték.

A munkáskultúrát tehát egy lassú mozgású, de komplex, formatív – nem találok rá jobb 

szót – pedagógiai kultúrának tekintették, amely a szűk körű és radikális politikai mozgalom he-

lyett társadalmi mozgalomként képzelhető el. Másképpen fogalmazva: a kommunista mozga-

lom radikális átalakulásokban gondolkodó, jövőre irányuló totális elképzelése helyett a munkás-

kultúra a mindenkori jelen kis léptékekben, önálló műfajokban és médiumokban megnyilvánuló 

valós közege; más a temporalitásuk, időhöz való viszonyuk, s más a léptékválasztásuk is.

Plasztikusan fejezi ki ezt a problematikát Kassák Lajos Napjaink átértékelése című,  

1934-ben összekötve is megjelent cikksorozata.

„Alapvető feladat: a szocialista mozgalomnak politikai mozgalomból társadalmi mozga-

lommá alakítása… A mai munkásmozgalom elpolitizálódását kóros tünetnek tartom. A politi-

kai front mellett nem kisebb és nem is másodrendű tényező a gazdasági és kulturális front.  

Ha sorrendet állítunk fel, akkor mozgalmi jelentőségük szerint a három alaptényező fontossá-

gát így gondolhatjuk el: 1. Gazdasági mozgalom, 2. Kultúrmozgalom, 3. Politikai mozgalom.

Gazdasági helyzetünk határozza meg osztályhelyzetünket, kulturális nívónk szabja meg 

tudatunkat, szellemi és fizikai igényeinket; a politikai mozgalom a hatalom meghódításáért vagy 

megtartásáért folytatott harc közvetlen formája s ennek a harcnak alátámasztója: gazdasági 

szervezeteink erőssége és kultúrtudatunk fejlettsége.”21

Kassák problémája – európai kontextusban – épp az, hogy a munkáspártok „harcot  

vezettek” úgy, hogy nem voltak tisztában e küzdelem technikájával, kulturális nívójával és 

  

20 Érdekes beszédet őrzött meg a TTE levéltára: „Természetbarátok, elvtársak! A kapitalizmus állandóan növekvő gazda-

sági és politikai válságban van. A válság jelei: az állandóan növekvő munkanélküliség (kb. 100 millió munkanélküli van),  

a hatalmas tömegek nyomora és pár tízezer pazar jóléte. Éhínség, égetett és tengerbe dobált kávé-, búza- és stb. hegyek 

jelzik a válságot. És a munkásosztály, a városi és a falusi dolgozók öntudatosak. A gazdasági nyomorúság szöges korbács 

veri agyukba és cselekedetükbe a kapitalista válság proletár útját, az osztályharc, a forradalom útját. És a balra haladó prole-

társág előtt mint világító fáklya ott áll a Szovjetunió. Ott áll a győzelmesen épülő szocializmus, ott áll minden kizsákmányolt 

reménye és büszkesége. Ott nincs munkanélküliség, ott nincs nyomor. Eltiprására készül a burzsoázia, mert jól tudja, hogy 

a Szovjetunió puszta léte – veszedelem számára.” A beszéd nyíltan megvádolja a TTE vezetőségét, hogy „el akarja adni”  

az egyesületet Keresztes-Fischer belügyminiszternek, illetve az SZDP-nek. (PIL 680. f. 1–4. ő. e.)
21 Kassák, L. (1934). Napjaink átértékelése (pp. 19–20). Munka. Lásd erről Szabolcsi (1988).
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hatalmi rétegződésével. Ezek a megalapozatlanul optimista törekvések „nem tudtak gyökeret 

ereszteni, mert hiszen nem is vették figyelembe a talajt, amiben meg kellett volna kapaszkod-

niuk. Hangbőséggel nem pótolható a tudatosan alakító cselekedet.”22 Ismert, hogy szimpát-

iái ellenére Kassák mindkét munkáspárttól távolságot igyekezett tartani: a szocdemeknél azt  

fájlalta, hogy nem ismerik el és fel a sajátos jegyekkel rendelkező munkáskultúra létjogosultsá-

gát, s a polgári kultúra és művészet felé orientálódnak, míg a kommunistákat azért bírálta, mert 

azok mindent alárendeltek a politikai mozgalomnak, így a kultúrát egyfajta járulékos elemnek, 

„szükséges rossznak” tételezték. Bárhogyan van is, Kassáknak abban mindenképpen igaza 

volt, hogy ez a sajátos jegyekkel rendelkező kulturális alrendszer, amelyet munkáskultúrának 

nevezünk, működött. Ha a TTE és az MTE iratanyagait áttanulmányozzuk, lépten-nyomon  

belebotlunk a 100% szavalókórus, a Szalmás-kórus, MTE-szavalókórus, a természettudomá-

nyos felvilágosító előadás, a „munkásszínjátszók”, a „munkássport” fogalmaiba. Ezek körülír-

ják azt a kulturális világot, amelyben otthon érezték magukat.

Lehet, hogy a Robinson közgazdaságtana vagy a Hitler revü című politikai bohóctréfák 

nem érik el esztétikai értelemben a magyar színjátszás csúcsát (jóllehet a Ruttkay testvérek23 

vagy – a szegedi hátterű – Hont Ferenc24 is innen indultak, rugaszkodtak el), ám nem is ez volt 

a cél. A munkáskultúra aktivistái az önkifejezést (a „művészet” szót nem használták!) koránt-

sem valamiféle esztétikailag autonóm tevékenységnek látták, hanem politikai téttel rendelkező,  

a gazdasági és társadalmi kontextustól nem függetleníthető, kifejezetten formatív megnyilvá-

nulásnak tekintették, amelyen belül a polgári értelemben vett „esztétikum” fogalmának – szán-

dékosan – kevés szerep jutott. A munkáskultúra médiumai, a szavalókórus, a munkásdalkórus, 

a munkásszínjátszás egyrészt az esztétikai heteronómia25 kitüntetett megnyilvánulásai voltak, 

amennyiben a társadalmi közeg konfliktusainak politikáját jelenítették meg. Másrészt pedig  

a munkáskultúra fogalma nem szűkült le a művelődés polgári elképzelésére (csendesen, ma-

gányosan, ülve), hanem kiterjedt a testmozgás, a testgyakorlás, vagyis általában a mozdulat-

tal, a testtel történő önkifejezés területére is. A kultúrának ez az aktív korporális szemlélete,  

kiterjesztése akarva-akaratlan visszanyúlt a Madzsar Alice26, Dienes Valéria27 fémjelezte  

vonulathoz, amelyet Nagy Etel28, Kassák nevelt lánya fejlesztett tovább a tárgyalt időszakban.29 

A mozdulatsorból álló testmozgás mint tudati elem tehát éppúgy jelzi az ebbe a kultúrába írt 

 

22 Kassák L. (1934). Napjaink átértékelése (pp. 19). Munka
23 Itt a szerző feltehetően Ruttkai Ottóra, az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatójára, Ruttkai Éva színészre és Ruttkai Iván 

színészre gondolt – a szerkesztő megjegyzése
24 Hont Ferenc (1907-1979) Kossuth-díjas rendező, színházesztéta – a szerkesztő megjegyzése
25 A külső, idegen uralomnak való alávetettség – a szerkesztő megjegyzése
26 Madzsar Alice (1877-1935.) táncpedagógus, a magyar gyógytorna alapjainak megteremtője – a szerkesztő megjegyzése
27 Dienes Valéria (1879-1978) író, táncpedagógus, filozófus – a szerkesztő megjegyzése
28 Nagy Etel (1907-1939) táncművész – a szerkesztő megjegyzése
29 A „Bergson-féle mozdulatpszichológia – mondja Dienes Valéria –, az a Matière et mémoire-ban kifejtett gondolatrendszer 

elmondja, hogy minden eszméleti állapot tulajdonképpen mozdulatelemen lovagol, és mozdulatelemen keresztül válik esz-

méletivé… A mozdulatpszichológia teljesen átjárta a gondolkodásomat, éppen úgy, mint a múlt megmaradása vagy a jövő 

folytonos betörése az időérzékemet és az eszméletemet”. Idézi Borus (1978, p. 32).

öntudatot, mint ahogyan a szavalókórus együttes élménye megerősíti a kollektivitás átélé-

sét. E sajátosságok révén a munkáskultúra határozottan elkülönült tehát a polgári magaskul-

túra szellemi-érzéki, individuális felfogásától, vagy a kor tömegkultúrájaként értett tömeges,  

ám gazdaságilag manipulált (profitorientált) kulturális kódrendszer befogadási mechanizmu-

saitól (Hevesy, 1987).

Visszakanyarodva az esztétikum30 polgári felfogásához: ez nem azt jelenti, hogy a mun-

káskultúra művelői készakarva „rossz” előadásokat hoztak volna létre, hanem hogy a kép-

zetlenség, a polgári rafinéria hiánya és az ízlésválasztás esetleges érdessége nem szabott 

gátat a kreativitásnak és az önkifejezésnek. Ebből persze a művészi igényesség, a minőség  

és a formatív esztétikai szempontok mellett optáló Kassák, valamint az ezt felesleges szépel-

gésnek nevező agitátorok között volt is némi feszültség – de erre itt nem térek ki.31 Tisztában 

voltak osztályhelyzetükkel, s ebből fakadóan ignorálták32 a polgári esztétika kifinomultságát 

vagy a kapitalizmus versengésre alapuló világának szabályait: színházi előadásaik, szavalókó-

rus-fellépéseik, valamint sportteljesítményeik és természetjárásaik saját kontextusukban ér-

demelnek figyelmet, amennyiben hanggal, testtel és mozdulattal újratermelték a kollektivitás 

élményét. E rituálékban testet öltő kohézió volt az az öntudat, amely a munka világán kívül 

igazi tartalommal töltötte meg a „munkás” fogalmát, s tényezővé tette a horizontális társadalmi 

szerveződés egyes helyeit és intézményeit.

30 A művészi alkotásokban megjelenő szépség – a szerkesztő megjegyzése
31 Kassák álláspontjára lásd Kassák Lajos bevezetőjét. Munka, 1928. szeptember (1), 1–3.
32 Jelentése: figyelmen kívül hagyták – a szerkesztő megjegyzése
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Ka s s á k  L a j o s  M u n ka - kö ré n e k 

fotó c s o p o r t j á b a n

10

Albertini Béla (1940-2020) magyar fotótörténeti szakíró, fotótörténész, a Kaposvári Egyetem professzor emeritusa. 

– a szerkesztő megjegyzése

Eredeti megjelenés: Albertini B. (2003). Intézmény nélkül – intézményesen. Művészeti és politikai nevelés Kassák 

Lajos Munka-körének fotócsoportjában. In Köves Sz. (Szerk.), Reform, alternatív és progresszív műhelyiskolák 1896–

1944 (pp. 89–96). Magyar Iparművészeti Egyetem 

Albertini Béla
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A működési keret főbb jellemzői 

A tevékenységét 1928 júniusától deklaráltan is megindító Munka-körrel, s azon belül  

a fotócsoporttal kapcsolatos források örvendetesen gazdagok. Olyannyira, hogy fel is vetődhet 

a kérdés: érdemes-e tovább gyarapítani azt a betű-tengert, amely e tárgyban eddig létrejött?1

A jelen tanulmánygyűjtemény2 hívószava, a műhelyiskola3 mégis csábító. Talán e néző-

pont kínál tartalmi gyarapítási lehetőséget. Bíztató az is, hogy még napjainkban is kerülnek elő 

újabb és újabb idevágó dokumentumok, s a rokon témájú vizsgálódások további összevetési 

lehetőségeket kínálnak. Látható, hogy a kutatás koncentrikus körökben folyik, ez további tágí-

tásra sarkall. Jelezni lehet azokat a hiányokat is, amelyek pótlási igénye újabb jövőbeni mun-

kákat ösztönözhet. – Az itt olvasható eszmefuttatás ugyancsak továbbfejlesztésre, bővítésre  

vár a későbbiekben.

A jelen feldolgozás a fotócsoport munkájára, ennek belső és kifelé irányuló hatására kon-

centrálódik. Ugyanakkor: erről nem lehet úgy beszélni, hogy legalább érintőlegesen ne essék 

szó arról, hogy a Munka-körben tervszerű építészetelméleti – és ehhez kapcsolódó szervezői 

– munka is folyt, amely erőteljesen nemzetközi kitekintésű volt. Az építészekkel együttműködött 

a belsőépítész képzettségű Kovács Zsuzsa,4 akit a fotócsoportban aktív alkotóként fogunk – 

Schmidt Anna néven – viszontlátni. A legszélesebb ismertségnek talán máig a festőcsoport 

örvendhet, ennek tagjai korábban a Képzőművészeti Főiskolán tanultak. A festő Schubert Ernő 

montázs-készítő résztvevője volt a fotócsoport első kiállításának. A Munka-kör kikristályosodási 

központját képező szavalókórusban szerepelt többek között az a Bergmann Teréz, aki nemcsak 

a fotócsoport kiállító tagjaként‚ hanem a Munka fotókönyvének egyik szerzőjeként is dolgo-

zott. A szavalókórusban szerzett szakmai tapasztalatait a Kispesti Természetbarátok kórusának  

tanításában is érvényesítette Lengyel Lajos, ő részt vett az építészek által szervezett „kollek-

tívház” kiállítás előkészítésében is, és a fotócsoport egyik legeredetibb alkotójaként működött.  

A színjátszó csoport munkájában – visszaemlékezése szerint tehetségtelen színészként –,  

jelen volt Frühof (Gönci) Sándor, aki aztán az egyik legtehetségesebb fotócsoport-tagként 

vált ismertté. A fotócsoport-tag Vajda János pedig mint író és szerkesztő volt sikeresebb.  

A Munka-kör egészéből csak a dal- és zenei tevékenység részesei között nem voltak a fotócso-

port életében is közreműködők. 

1A fennmaradt korabeli iratok, az egykori könyvek és sajtóközlemények, az eseményekre és a résztvevőkre vonatkozó írá-

sos-és hanganyagként őrzött visszaemlékezések, interjúk és történeti feldolgozások, a régi és az újabb kori kiállítások kata-

lógusai, valamint a közvetett szakirodalmi utalások sokrétű és színes információs bázist képeznek. Bevett szakmai szabá-

lyok szerint itt egy tételes jegyzetanyagnak kellene következni. E tanulmánynak viszont kötött terjedelme van, s az nem lenne 

kívánatos, hogy a dolgozat méretét az irodalomjegyzéké meghaladja. Ezért most és hasonló helyzetekben a továbbiakban is 

csak válogatott hivatkozás történik. Megjegyzem, hogy a megidézett munkákban többnyire bőséges forrásjegyzék található; 

a téma iránt mélyebben érdeklődő olvasó így elegendő szakirodalmi támpontra lelhet. A legfőbb, általános források: Vadas 

J. (1979), Csaplár F. (1987), Aczél G. (1999).
2 Itt a szerző az eredeti megjelenésre gondol: Köves (2003). 
3 A szövegben dőlt betűvel szedett részek az eredeti műből származnak – a szerkesztő megjegyzése
4 Kovács Zsuzsa – az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola hallgatói anyakönyve szerint Zsuzsánna – 1916 őszétől 

1919-ig tanult a belsőépítészet szakon. – Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára. 6/a. Anyakönyvek 21-23. köt.

Az ott folytatott munkát főként a bartóki vívmányok inspirálták. Ez Kassák életművében 

régi előzményeken alapult: a Ma már 1917-ben foglalkozott Bartók munkásságának népsze-

rűsítésével.

Bár ezúttal csak jelzésszerű utalás juthat a Munka-kör egészének belső struktúrájára,  

a húszas-harmincas évek fordulóján felvirágzó egyes művészeti csoportokra, így is látható, mi-

lyen sokrétű tevékenység folyt itt. Az ügyhöz méltatlan lenne megkísérelni az egyes szervezeti 

egységekben folyó szerteágazó munkát vázlatosan ismertetni. A csoportok élete elsősorban 

Csaplár Ferencnek köszönhetően jól feldolgozott téma.5 S bár filmmel foglalkozó csoport  

a körön belül nem funkcionált, fontos megjegyezni, hogy Gró Lajos, aki Kassák mellett a fotó- 

csoport legfőbb teoretikusa, kritikusa volt, a film világa felől érkezett. – Amikor a fotográfusok 

zászlóbontására sor került, Gró mögött már több éves filmkritikusi gyakorlat és egy filmes 

kismonográfia (A film útja, 1927) állt. Ha mindezekhez hozzászámítjuk, hogy 1928 őszétől  

a Munka című folyóirat a szépirodalom és a politizáló publicisztika fóruma volt (a látáskultúra 

hangsúlyos ápolása és a modern zene népszerűsítése mellett),6 továbbá, hogy Kassák külön-

böző gazdasági, politikai kérdéseket feldolgozó szemináriumokat is működtetett a kör tagjai 

számára, akkor elmondható. hogy ebben a formálisan intézmény nélkül létező szerveződésben 

a kulturális, a sokoldalú művészek és a politikai nevelés komplex együttélése testesült meg.

Az összefonódások ennyire szerves érvényesülése a Bauhausban megvalósult modellt 

idézi lel. A Munka szerkesztőségének könyvkiadási gyakorlata szintén bauhausbeli előképre 

utal. Hogy ezt a példát Kassák fontosnak tartotta, arra az is utal, hogy 1927 elején a Dokumen-

tumban híradás jelent meg a Bauhausbücher-sorozat első tíz kötetéről. S ha csak az 1928-1933 

közötti időszakban vesszük szemügyre a Munka publikációit, látható, hogy mennyi Bauhaus- 

tanár és növendék (vagy egykori növendék) szerepel az egyes írások, képek szerzői között. Kas-

sák és közelebbi segítői példaértékűnek és bemutatást igénylőnek tekintették a Bauhaus-ered-

ményeket, s az ott kialakult szellemiséget. – Ezzel együtt: mind Kassák 1919, tehát Bauhaus 

előtti alkotói és szervezói munkássága, mind az általa addig szerkesztett lapok írott és képi 

közleményei, szemléletmódja a művészeti és kulturális teljességre törekvést sugározzák.7 Talán 

nem túlzás azt mondani, hogy a sokoldalúságot illetően Kassákban már mintegy megelőle-

gezve élt a „Bauhaus-modell”; a Munka-kör működtetése során ő ezért is rezonált olyan érzé-

kenységgel a németországi főiskola komplexitásának értékeire.

5 A Munka-kör teljes tevékenységének legalaposabban dokumentált feltárását Csaplár Ferenc végezte el (Csaplár, 1987, 

250-306).
6 A Munka sokirányú kitekintésének részeként ápolta a fotókultúrát is. Ha arra gondolunk, hogy csak a munkásfényképe-

zéssel Németországban 1930-1931-ben két önálló havi folyóirat is foglalkozott, akkor láthatjuk, hogy egy évi tizenkettőnél 

kevesebb számban megjelenő progresszív hazai periodikum szerkesztőségének milyen méretű feladatokkal kell megvívnia.
7 Itt csak utalásszerűen: a Ma állandó képkiállításának létrehozatalát 1917-ben tételesen a [''nálunk mármint Magyarorszá-

gon - A. B.] szokatlanul széleskörű program" megvalósításának szándékával indokolták. - A költő, író, publicista, szociofotós 

Szélpál Árpád visszaemlékezése szerint e kiállítási rendszerhez kötődve részesült alapvető képzőművészeti nevelésben. 

Az is ismert, hogy e folyóirat égisze alatt a forradalmak előtt színészképző szabadiskola jött létre Mácza János vezetésével.
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Kassák körének létrejöttében, munkájában egyértelműen szerepe volt az egykori Galilei 

Körben folyó nevelés tapasztalatainak is: megalakulásának huszadik évfordulóján a Munka 

első száma pozitív példaként idézte fel a galileisták tevékenységének az emlékét.8

Nyilvánvalóan történetietlen, de nehezen elkerülhető kísértés fölvetni egy kérdést. Mi 

lett volna, ha Kassáknak lehetősége nyílik egy saját kedve szerinti, valóságos művészeti kép-

zési intézményt létrehozni és működtetni? Egy ilyen gondolat természetesen utópisztikus –  

a megvalósuláshoz objektív feltételként legalább egy weimari köztársaság demokráciája  

hiányzott. Még egy aggály – ezúttal a szubjektum síkján – saját kérdésemmel szemben: vajon 

hogyan viszonyult volna Kassák igencsak autonóm személyisége („magam törvénye szerint”) 

egy szabályszerű iskola esetében az elkerülhetetlenül felbukkanó, kapcsolódó ilyen-olyan  

bürokráciához? De talán még így is érdemes legalább a negatív közelítést átgondolni: mi min-

dent veszítettünk, hogy egy ilyen iskola nem jöhetett létre?

Térjünk vissza a valóság tényeihez. A Munka-kör fotócsoportjának valóságáról szólva 

megelőlegezhető az értékítélet: az itt folyó tevékenység korszerű volt, s benne nagyon eredmé-

nyes belső és kifelé ható nevelőmunka folyt. 

A fotócsoport megalakulása 

Fényképhasználat a képkészítésben és fotómontázs-alkotás már a festők csoportosu-

lásában is folyt; egyesek munkásságában ez a Kassákhoz történő csatlakozást is megelőzte.  

Az önálló fotócsoport létrejötte nem köthető egy konkrét naphoz. A szakirodalom meghatá-

rozó időpontnak tekinti Gró Lajos A munkásfényképész című cikkének megjelenését a Munká-

ban – 1930. június, ez nevezhető a tevékenységet szervezetté emelő nyitánynak.9 Ugyanakkor: 

ma még nem látjuk egészen tisztán a csoporttá szerveződés körülményeit. Megjelent ugyanis 

egy (sajnos) szignálatlan írás a Munkássport című lapban – figyeljünk jól a dátumra! – 1930 

májusában A fényképező munkás címmel. Ez arról tudósít, hogy az MTE (Munkás Testedző 

Egyesület – szakszervezeti szociáldemokrata kezdeményezésre 1908-ban létrejött szervező-

dés) különböző szakosztályainak „tagjaiból megalakult a fotócsoport, [kiemelés az eredeti 

közleményben – A. B.] amely csoport rendszeres heti összejöveteleken fog a tagok szak-

szerű és szocialista képzésével foglalkozni. … Figyeljétek a csoport híreit! Csatlakozzatok az 

MTE fotócsoportjához!”10 Ha ezt összevetjük azzal, hogy Gró sokat idézett cikke a Munkában  

júniusban „Az M.T E. fotócsoportjának melléklete” főcím alatt jelent meg, akkor nehéz nem 

arra a következtetésre jutni, hogy a Munka-kör-ben nevezetessé vált fotócsoportnak a magva  

az MTE-ből való „átigazolással” keletkezett. A feltételezést alátámasztja a Munka-kör szavaló-

kórusának genezise: ez a csoportosulás – legalább is az alapító tagokat tekintve – bizonyítot-

tan a nyomdászszakszervezet által működtetett Gutenberg Társaság szavalóiból verbuváló-

dott (Csaplár, 1987, p. 254-256).

8 Rubin L. (1928). Emlékezés a Galilei körre. Munka, 1928, 1, 28-29.
9 Gró L. (1930). A munkástényképész, Munka, 14, 425. Az erre történő legkorábbi utalás Csaplár Ferenctől származik:  

Csaplár, F. (1969). Kassák Munka-körének szocio-fotó mozgalma. Tiszatáj, 3-4, 259.
10 A fényképező munkás. Munkássport, 1930, 3(május), 5.

Miért ekkortájt indult a fotócsoport munkája? Erről szólva fontos megállapítást tesz  

az irodalom felől közelítő Aczél Géza. „Az a logika, amely az irodalomban a dokumentálás,  

a tényközlés felé tolta el a kifejezés igényét. a vizuális kultúrában képzőművészet és fotózás 

diszharmonikus kapcsolatában jelentkezett.” Bár Kassák taktikai okokkal magyarázta a fényké-

pezés megszerettetését a munkásság körében – a szerkezeti törvényszerűségeket könnyebb 

megérteni itt, mint a bonyolultabb festészetben – idézi Aczél – az igazi ok, mondja ő, hogy 

Kassák ekkor a festészet fölé helyezte a fotóművészetet (Aczél, 1999, p. 147-148). Ezt Kassák 

megnyilatkozásai igazolják is. De miért ebben az időszakban történik mindez? Nézzük a vizuális 

művészeti közelítést! A művészet 20. századi története azt jelzi, hogy a képzőművészetben egy 

avantgárd hullám lefutása végén/után megnövekszik az alkotók fotóhasználata, a fénykép je-

lentősége a művészeti élet egészében felerősödik. Következmény: olyan művészettörténészek. 

művészetteoretikusok figyelme is a fotográfia felé irányul, akik korábban ezzel nem, vagy csak 

keveset foglalkoztak. – Így történt pl. a német Walter Benjamin és Franz Roh esetében, a berlini 

önkéntes száműzetésben élő Kállai Ernő írás-tematikájának bővülésében. Budapesten Hevesy 

Iván publikálásának változása. Rabinovszky Máriusz fénykép-témájú írásainak gyarapodása 

éppúgy ezt tükrözi, mint Erdélyben Gaál Gábor cikkírói munkája, valamint szerkesztői nyitása 

ez irányban, Pozsonyban pedig a még művészettörténész szakos egyetemista (Kassák-tisztelő) 

Brogyányi Kálmán érdeklődésének kiterjedése a fotográfiára a harmincas évek elején. 

A hatvanas-hetvenes évek szinte azonos jelenségei pedig még olyan közel vannak hoz-

zánk, hogy azoknak mind nemzetközi, mind hazai sajátosságaira. szereplőire jól emlékezhetünk. 

A húszas évek végén a klasszikus avantgárd lezáródását Kassák pontosan érzékelte.  

A fotográfia hangsúlyossá válása – s ennek következtében egy fotócsoport munkájának meg-

indítása – az ő esetében az aktuális nemzetközi tendenciához való kapcsolódást jelentette.  

Ez a fentebb jelzett korszerűség egyik bizonysága. E kérdéskörnek van egy szűkebb vetülete: 

ez Kassák és a fényképezés kapcsolata, vagy másképp fogalmazva a fotográfia Kassák életmű-

vében. Röviddel halála után született arról egy úttörő tanulmány, de remélnünk kell azt, hogy 

ez alapvetően egy majdani monográfia megszületésének az előhírnöke, s nem egy „végleges” 

feldolgozás.11 Kassák és a fotográfia viszonyának, Kassák fotóelméletének megérdemelt mély-

ségű elemzése, feltárása egyre inkább a hazai szakírás érdeke. Természetesen van itt egy 

kapcsolódó probléma is: ma még hiányzik egy átfogó mű a magyar fotóelméleti (vagy más 

közelítésben: fotóesztétikai) gondolkodás történetéről.

Itt érintőlegesen csak arra lehet kitérni: nem véletlen, hogy Kassák látóterében fokoza-

tosan jelent meg a fotográfia – ez folyamat A Tett, a Ma és a Dokumentum egymás utáni vizs-

gálata során jól nyomon követhető. Amit az érdekeltek a művészi fotográfiáról a 20. század 

mintegy első két évtizedében akár külföldön, akár Magyarországon általában gondoltak,  

Kassák számára nem volt elfogadható. Csak az avantgárd eredményeinek a fotográfiában való 

11 Haulisch L. (1967). Kassák és a fotó. Fotóművészet, 3, 10-17. Előzmény: Haulisch L. (1967). Kassák Lajos 1887-1967. 

Fotóművészet, 2, 3-5. Természetesen egyetlen Kassákkal alaposabban foglalkozó szerző sem kerüli el az ő kapcsolatát  

a fotográfiával – ez egyszerűen lehetetlen is volna –, egy kifejezetten ezt a kérdést elemző nagyobb léptékű munka azonban 

máig hiányzik.

A KRITIKAI PEDAGÓGIA MAGYAR GYÖKEREI INTÉZMÉNY NÉLKÜL – INTÉZMÉNYESEN



212 213

megjelenése, a fotográfia formanyelvének megújulása keltette fel figyelmét a fényképezés 

iránt. A Ma első szövegszerű foglalkozása fotográfiával 1924-ból, Bécsből származik: a folyóirat 

hírként számolt be Man Ray fotogram-kísérleteiről.12 Kassák a Műcsarnok 1927-es nemzetközi 

fotókiállításról már itthon írt kritikájában egyértelműen szembehelyezkedett a festészetutánzó 

fényképezéssel.13 Mindezek logikusan megalapozzák, hogy az éppen csak elindult Munka már 

második számában Moholy-Nagynak A fényképezés megújulása című írását hozta.14 – Amint  

erről fentebb már szó esett, a Munka-körben ekkor a festők foglalkoznak fotóhasználattal,  

önálló fotócsoport még nem volt, a fotóművészeti nevelés azonban a nagyközönségnek is 

szánva, a szavak síkján már megkezdődött. 

Működési koncepció, program 

A Munka-kör fotócsoportjának nincs egyetlen dokumentumban megfogalmazott, téte-

les koncepciója, programja. Van azonban néhány írás, amelyekből a működés elvei, a cse-

lekvési terv érzékletesen kirajzolódnak. E tekintetben hangsúlyos a már idézett Gró-cikk.  

Ő a fényképezésben megtestesülő szórakozást az élet eseményekhez való fordulással kí-

vánta felváltani. A munkásnak „…hétköznapi élet jelenségeit kell szocialista szempontból 

megörökíteni a lencsével, hogy ezek a fényképek, túl a szórakozáson, egy új emberi látás ki-

fejezői, részben az osztályharc fegyverei, részben a munkásmozgalom történelmi dokumen-

tumai legyenek” – mondta Gró.15 Ez a hangnem közelebb állt a KPD (Kommunistische Partei  

Deutschlands) irányítása alatt működő Der Arbeiter-Fotograf hangvételéhez, mint az 1930 

júliusában induló szociáldemokrata Das neue Brid-éhez.16 Finom hangsúlyeltérés ez az alap-

vetően szociáldemokrata eszmeiségű Munkában, azt azonban érdemes tudni, hogy Gró, aki 

 

 

 

 

12 Hírek. Ma, 1924, 6-7, 13. (Igen korai tudósítás Man Ray fotográfiai munkásságáról a magyar nyelvű szakmai irodalomban!)
13 Kassák L. (1927). A budapesti második nemzetközi fényképkiállítás. Századok, 9, 526-528. Megjegyzem: az, amit Hau-

lisch Lenke 1967-es tanulmányában a Ma szerkesztőjének gyakorlatáról jelenségként leírt, hogy ugyanis 1922 után  

a folyóiratban növekvő számban megjelenő fényképek két típust: építészeti és technikai felvételeket képviselnek –, annak 

oka Kassák e kereken negyven évvel korábbi írásából kiolvasható. Tanulságos látni, hogy a fotókritikában, mint cseppben  

a tenger, Kassák egész fotóelméleti felfogása koncentráltan testesült meg.
14 Moholy-Nagy L. (1928). A fényképezés megújulása. Munka, 2, 45-47. Magának Moholy-Nagynak a szerepeltetése  

a Munkában szintén régről megalapozott; ő volt a Bécs-ben szerkesztett Ma németországi képviselője, Kassákkal való 

együttműködése az Új művészek könyve (1922) kialakításában és kiadásában közismert, Konstrukció című munkája szere-

pelt a Ma egyik 1925-eleji számában, s a már idézett Dokumentum-könyvhirdetésben a Malerei Fotografie Film szerepelte-

tése a hazai ismertetés érdekében tett lépés volt 1927-ben.
15 Gró L. (1930). A fényképező munkás. Munka, 1930, 14, 425.
16 Sieker, H. (1930). Zielsetzung einer sozialistischen Lichtbildpflege. Das neue Bild (Berlin), 1930. 1, 2-3. (E cikkben  

a müssen és a sollen használata egyensúlyban van a Der Arbeiter-Fotograf müssen-túlsúlyával szemben...) A Das neue Bild 

esetleges magyarországi hatásának általános vizsgálata a munkás- és közelebbről a szociális fényképezésre még előttünk 

álló feladat.

jórészt szovjet filmeken iskolázódott,17 elég nagy mozgástérrel rendelkezett Kassák mellett. =  

A Munka-kör örökségéből néhány Der Arbeiter-Fotograf-szám a mai napig megvan a Múzeum 

gyűjteményében.18 

Amikor Gró azt mondta, hogy a fotográfiának az élethez fordulása a film elterjedésével 

függ össze, akkor inkább saját szakmai útját helyezte a fotótörténeti igazság helyére: ő volt 

az, aki a filmművészet felől érkezett a fotográfiához (a fényképezésnek az élet felé fordulásban 

volt már gyakorlata a mozgófilm keletkezése előtt is), de ennyi szubjektivitás egy programadó 

cikkbe is belefér. Fontosabb az a megállapítása, amit a karakterizálásról írt, hogy ugyanis itt 

„fontos tényező a beállítás”19 [Kiemelések a szerzőtől], ez kifejezetten szakmai ítélet.

Gró írásának befejező részében felkérte az olvasókat: küldjenek fényképeket, ezeket rész-

ben közölni, részben bírálni fogják a kép készítőinek továbbfejlődése érdekében. Ez tipikusan 

Der Arbeiter-Fotograf-hatás: ott ezt a gyakorlatot olyan szintre fejlesztették. hogy a reagálások 

közreadására Képkritika címmel külön rovatot tartottak fenn az egyes lapszámokban. 

A fotócsoport 1931-1932-ben három kiállítást rendezett Budapesten. A harmadik tárlat 

képeit Bécsben és Pozsonyban is kiállították, a tervezett szolnoki bemutatót a rendőrség köz-

vetlenül a megnyitás előtt betiltotta. A kiállítások a következő tanulmányrész tárgyát képezik, 

egy kapcsolódó momentumot azért kell itt kiemelni, mert az a koncepció és program látta-

tásához tartozik. A Munka 1931-es márciusi számában Haár Ferenc nevével jelent meg egy 

írás. Ennek bevezetője szerint első kiállításukkal kapcsolatban több levelet kaptak a szocialista 

fotóra vonatkozó kérdésekkel. Itt a kiállítók az érdeklődőknek felelnek.20 A hivatkozott „leve-

lek”-ből jelenleg egy sem ismeretes. Ennek lehet oka a hét évtizedes távlat is, de valószínűbb-

nek látszik, hogy ez volt a jól hangzó apropó a fotócsoport társadalmi-politikai-fotográfiai 

szakmai felfogásának bemutatására. A cikket jegyző Haár Ferenc a csoport vizuálisan legis-

kolázottabb törzstagja; 1924 és 1927 között az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 

 

 

 

 

 

17 Gró Lajos özvegye egy interjúban beszélt arról, hogy férje Balázs Béla ajánlása alapján Berlinben a Szovjetunió keres-

kedelmi kirendeltségén nézhetett meg szovjet filmeket. (Ez az akkori politikai-eszmei viszonyokat tekintve nem akárkinek 

juthatott osztályrészül!) Petőfi Irodalmi Múzeum hang- és videotára, K/124/1. A fentiek egyik eredménye Gró (1931) sza-

kírói munkásságában: Az orosz filmművészet. Munka. Figyelemre méltó az is, hogy Gró a Munka 1930-as áprilisi számá-

ban tehát időben közel a fotócsoportot életre hívó programatikus [programadó] cikkéhez elismeréssel szólt a Werner Gräff  

Es kommt der neue Fotograf! (Jön az új fotográfus!) című, 1929-es könyvében közreadott formanyelvi újításokról, de „tartal-

mi” síkon elmarasztalta azt: „...hiányzik a képeket átfűtő emberi érzés, a szociális gyökér, [...] nem mutatja ki, hogy a lencse  

[a] tárgyilagosság, végeredményben az érzelmek, a szociális kapcsolatok egészen újszerű kifejeződésére [nem „kifejeződé-

sére” hanem kifejezésére – A. B.] alkalmas” (p. 415).
18 A Munka 1931. évi 20. (novemberi) száma propagálta is a lapot (p. 460).
19 Gró L. (1930). A fényképező munkás. Munka, 1930, 14, 425.
20 Haár F. (1931). A Munka fotókiállításához. Munka, 17, 470.
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„alsó fokú tanfolyamán rendes tanítvány” volt a bútortervező szakon.21 Az ő nevével megjelent 

szöveg nagy valószínűséggel Kassák véleményét tükrözi. (Hasonló esetet ismerünk már ko-

rábbról is. 1919-ben Kassák Kun Bélával szembeni elhíresült tiltakozása a Mában megismét-

lődött Szélpál Árpád neve alatt.) Ez az eljárás Kassák számára bizonyára pedagógiai mód-

szert is jelentett: azt bizonyította, hogy a tanítvány elsajátította, és képes hatásosan előadni 

mestere állásfoglalását. Haár a mondanivalót itt a jobb átlátás, megértés érdekében pontok 

szerint tagolta. 1. Az önmagához elérkezett fotográfia a szocializmus szigorú kritikai tenden-

ciáját képviseli, „...kemény tárgyilagossággal a dolgok szerkezetére, összefüggésére mutat...”, 

nem akar festményre hasonlítani, „önmagával egyenlő”; 2. a Munka fotográfusai elvetik mind a 

felületes szemléletmódot, mind a „szemkápráztató üres külsőségeket" – a polgári fényképezés  

21Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára 6/a. Anyakönyvek 1924-1927 - 29-31. köt. (A korábbi feldolgozások Haár  

szakmáját belsőépítészként adják meg, ez korrekciót igényel.)

I. KIÁLLÍTÁS Budapest, 1931. február, Természetbarátok Turistaegyesületének nagyterme = Sz[él]p[ál] Á[rpád] (1931). Mun-

kásfotókiállítás. Népszava, márc. 3. 8.; N[ádass] J[ózsef] (1931). Munkásfotókiállítás. Szocializmus, 4, 130-131; Haár F. (1931). 

A Munka fotókiállításához. Munka, 17, 470.

II. KIÁLLÍTÁS Budapest, 1931. április 19-től, Kovács Szalon (V. Bank u. 7.): Meghívó négyoldalas aprónyomtatvány Kassák 

Lajos szövegével Kassák Múzeum KM 1648.; Fényképészek kiállítása. Az Est, 1931. április 19, 8.

Ill. KIÁLLÍTÁS Budapest, 1932. február, Atelier (Személynök -ma V., Balassi B. u.). Gró Lajos (1931). Fotókiállításunk. Munka, 

22, (febr. márc.), 623.

A III. KIÁLLÍTÁS KÉPEI BÉCSBEN 1932. március, Naturfreunde A „Munka” bécsi fotókiállítása. Világosság (Wien), 1932. 

március 3, 1.

A Ill. KIÁLLÍTÁS KÉPEI POZSONYBAN 1932. március (Káptalan u. 13/a) – [A Sarló-mozgalom hirdetése a Munka fotócso-

portja pozsonyi kiállításáról] in: Albertini B. (1991). Szemelvények a szociofotó forrásaiból III. köt. Gépirat a Magyar Fotográfi-

ai Múzeumban (Kecskemét) (p. 21); A Szemelvények... eddig összesen hat kötetet kitevő anyagából a legújabb kiegészíté-

sekkel együtt 2002 januárjára elkészült egy közel kétezer gépirat oldalt kitevő kumuláció, amely jelenleg kéziratos formában 

kiadásra vár. Jelen M. (1932). Munkásfényképészek. A Reggel (Pozsony), április 3, 8; H[?] G[?] (1932). A „Munkagárda”. 

Csehszlovákiai Magyar Népszava (Praha), 14 (április 3), 3; [A magyar diplomáciai szolgálat a Munka fotócsoportjának po-

zsonyi kiállításáról] In: Albertini (1991, p. 51-52); Pásztor J. (1968). A magyarországi szociofotó csoport és 1932. évi pozsonyi 

kiállítása. Irodalmi Szemle (Pozsony), 1968, 2.

A Ill. KIÁLLÍTÁS KÉPEI SZOLNOKON Magántisztviselők Szövetsége Szolnoki Csoportja (Szapáry u. 24.) – Előzetes bejelen-

tés Kassák Lajos szolnoki előadásáról In Albertini (1991, p. 25); [Kiállítási meghívó Kassák Lajos előszavával] In Albertini 

(1991, p. 26-29); [Szolnoki rendőrségi munkatársak jelentése Kassák Lajos előadásáról a helyi vezető rendőrfőtanácsosnak] 

In Albertini (1991, p. 30-35); [Rendőrségi munkatársak jelentése a szolnoki kiállításról a helyi vizsgálóbírónak] In Albertini 

(1991, p. 36-38); Vasárnap őrizetbe vette a szolnoki rendőrség Kassák Lajos írót. Előadása miatt indult ellene eljárás. Hétfői 

Napló, 1932, április 5, 3; Szolnokon a rendőrség őrizetbe vette Kassák Lajost. Magyar Hétfő, 1932, április 5, 1; Letartóztatták 

Kassák Lajost, aki előadást tartott Szolnokon és a rendőrség szerint vétett az állami és társadalmi rend ellen. A Reggel, 1932, 

április 5, 6.; Kassák Lajost vasárnap őrizetbe vették. Reggeli Újság, 1932, április 5, 3; A Szolnokon őrizetbe vett Kassák Lajost 

ma újra kihallgatták. Az Est, 1932, április 6, 10; Szolnokon letartóztatták Kassák Lajost,... – Prágai Magyar Hírlap, 1932, április 

6, 7; Kassák Lajost szabadon bocsátották Szolnokon. Magyarország, 1932, április 6, 11.; [A Megy. kir. Rendőrség politikai 

rendészeti osztályának jelentése Kassák szolnoki előadásáról és a fotókiállításról a belügyminiszternek] In Albertini (1991, 

p. 43-44); Kassák előadása és a fotókiállítás. Szolnoki Újság, 1932, április 7, 2; Kassák Lajos és Lengyel József [sic!] fővárosi 

újságírók [sic!] őrizetbevétele Szolnokon. Szolnok és Vidéke, 1932, április 7, 1; Amire nincs szüksége Szolnoknak. Szolnok és 

Vidéke, 1932, április 10, 3-4; Móricz Zs. (1932). Mi az, hogy író? Az Est, 1932, április 10, 5; Nádass J. (1932). Mentik a kultúrát. 

A Reggel (Pozsony), 1932, április 10, 8; [A szolnoki Rendőrkapitányság vezetőjének jelentése Kassák előadásáról és a fotóki-

állításról, valamint azok következményeiről a belügyminiszternek] In Albertini (1991, p. 53-54); Márai S. (1932). A cenzúráról. 

Újság, 1932, május 22, 5-6; [Rendőrségi nyilvántartás a szolnoki 1932-es szociofotó kiállítás megnyitójának résztvevőiről] 

In Albertini (1995). Szemelvények a szociofotó forrásaiból IV. köt. 46-54.; A mi életünkből 1932. Szociofotó kiállítás Szolnok: 

Damjanich Múzeum, 1966. Katalógus; Rideg G. (1966). Mai beszélgetések egy régi kiállításról. Szolnok Megyei Néplap, 

1966, október 9, 3; Tarcai B. (1966). Szolnok, 1932. Fotóművészet, 3, 41-46; A mi életünkből, 1932. Fotó, 1966, 12, 534-535; 

Borsónyi Gy. (1983). A társadalmi háttér. Fotóművészet, 1, 51.

ön- és közbecsapás; 3. céljuk a való élet megismerése és még inkább „az új, tisztább élet-

formának igénylése és ebben az irányban ható nevelés"; 4. a fénykép által a világ megisme-

résére kell törekedni. A munkásfényképezés nem merülhet ki nyomorfelvételek készítésében, 

nem elég panaszkodni, hanem építeni kell; 5. a fentiek leghatékonyabb eszköze a fotómontázs;  

6. a fotográfiának saját, tárgyszarú formanyelve van; 7. a szocialista fotográfusnak kritikai kész-

ségre és bátor kísérletezésre van szüksége. 

Gró és Haár írása egyértelműen a fotócsoport működésének koncepcióját tükrözi.

A tevékenység résztvevői, eredményei 

A három kiállítás megrendezése mellett a csoport közreadott egy fotókönyvet – A mi éle-

tünkből, 1932 – ez beleillett a Munka könyvkiadási gyakorlatába, azon kívül e lépést a szolnoki 

kiállítás-betiltás reflexiójának is tekinthetjük. (A kép-kötet alcíme: „A Munka első fotókönyve” 

megjegyzés azt sejteti, hogy fotókönyv-sorozatot szándékoztak készíteni, ez a terv azonban  

a csoportmunka elhalása miatt meghiúsult.) A fotográfusoknak jelentek meg képei külföldi saj-

tóorgánumokban is, továbbá voltak olyan alkotók, akiknek írásai is jelentek meg a Munkában 

(ismét egy adalék a tevékenység komplexitásához). A vonatkozó eseménytörténet elég ismert.22

A fotócsoport tevékenységében valamilyen formában dokumentálhatóan résztve-

vők: Bass Tibor. Bergmann Teréz, Bodon Sándor, Bruck László, Frühof (Gönci) Sándor. Haár  

Ferenc, Kovács Zsuzsa (Schmidt Anna), Lengyel Lajos, Tabák Lajos, Vajda János. Mivel formá-

lis tagnyilvántartás nem volt, s az egyes tagok különböző időpontokban lettek a csoportmunka 

részesei, a számbavétel csak a fenti értelmezéssel realizálható. – Mára eléggé feledésbe me-

rült, hogy bár nem volt a fotócsoport tényleges tagja, de közel az érettségijéhez a Munka-kör 

jelentette a baloldali eszmeiség első iskoláját Friedmann Endre számára is, aki, mint az isme-

retes. Robert Capa néven vált világklasszis fotóriporterré a későbbiekben (Whelan, 1990, p. 

20-26; Capa, 2001, p. 4). (Ő akkor újságíró szeretett volna lenni, még nem fotografált.)

Az aktivitást tekintve számottevő különbség van az egyes tagok között. Mind a három  

kiállításon és a Munka fotókönyvében bizonyíthatóan a következők szerepeltek: Bass Tibor, 

Haár Ferenc, Lengyel Lajos. A törzsgárdához még Bergmann Teréz, Bodon Sándor, Bruck 

László, Frühof (Gönci) Sándor és Tabák Lajos sorolható. A csoporttagokra vonatkozó forrás- 

 

22 A Ml ÉLETÜNKBŐL. A MUNKA ELSÓ FOTÓKÖNVE BUDAPEST: MUNKA, 1932. Előszó: Kassák Lajos (magyar és német 

nyelven). Megjelent a „Munka” fotókönyve... Munka, 1932, 24 (június), 667; M[árai] S[ándor] (1932). Korszerű fényképek. 

Újság, június 8, 4; Gró L. (1932). A mi életünkből. Magyar Fotográfia, 7 (július), 13-14.; R[osenberg], F[?] (1932). Ein soziales 

Photobuch. Arbeiter-Zeitung (Wien), augusztus, 2; Szélpál Á. (1932). Képeskönyv a munkáséletről. Népszava, augusztus 19, 

22; Farkas Z. (1932). Munkás-fotográfiák. Nyugat, 18 (szeptember 16), 288-290; Rosner K. (1932). A „Munka” fotói a munkáról.  

Magyar Grafika, 7-8 (szeptember), 93-97; Frühof S., Haár F., Lengyel L. (1932). Tanulékonyság vagy élelmesség. Munka, 25, 

707; Szalatnai R. (1932). Magyar munkások fotográfiái. Forum (Pozsony), 319.

FOTÓCSOPORT TAGOK ÍRÁSAI A MUNKÁBAN (Haár Ferenc programatikus cikkén túl) Vajda J. (1928). Antlitz der Zeit 

Vers-antológia recenziója, Munka, 1. 31; Vajda J. (1953). Pesti lakás (vers). Munka, 32, 935-936. Frühof [Gönci] S. (1931). 

Munkásfotó. Munka, 19, 525-526; Haár F. (1932). A szocialista nevelés. Munka, 21, 585-586;

FOTÓCSOPORT TAGOK KÉPEI KÜLFÖLDÖN Csaplár F. (1983). Magyar szociofotók a Der Kuckuckban (1930-1933).  

Fotóművészet, 2, 11-13.
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anyag heterogén; egyesekről számos információval rendelkezünk, másokról kevés dokumen-

tumunk van.23

A műhelyiskola szempontjából nézve a tevékenység főbb sajátosságai a következők.  

A szellemiség karakteresen baloldali volt. Itt is elmondható. hogy ez korszerűséget testesített 

meg, mert szembenállást jelentett az autoriter, konzervatív hivatalos fennállóval, szociálisan 

alapvetően érzékeny volt, ugyanakkor elvetette a „Második Tanácsköztársaságot!” igénylő 

időszerűtlen kommunista vágyálmot éppúgy, mint a művészetet a politika puszta eszközének 

tekintő balos felfogást.

Bár Kassák közismerten tekintélyelvű személyiség volt, amely a Munka-kör egészében 

számos konfliktus forrása is lett, módszertani szempontból a csoportban folyó munkát első-

sorban a vita jellemezte; ez igen jó hatást gyakorolt a tagok szellemi fejlődésére. A csoporton 

belül szűkebb vitafórum is létezett; Lengyel Lajosék albérletében gyakran éjszakába nyúló dis-

23 Válogatás az egyes fotográfusokról szóló irodalomból:

BASS (BASCH) TIBOR – a Munka I. kiállításáról szóló, Szélpál Árpád által írt híradásban, valamint a II. kiállítás meghívójában 

a vezetéknév írásmódja: Basch. Az optikai műszerész-fotográfus sajátos szerepet töltött be a Munka-kör fotócsoportjában, 

mivel ő – egy alapvetően szociáldemokrata orientációjú szerveződésben tevékenykedve – a munkásmozgalom kommunis-

ta vonulatához tartozott. (Önéletrajza szerint 1928 óta vett részt a munkásmozgalomban, a Kommunisták Magyarországi 

Pártjában való tagságát 1931-től ismerték el, így ún. "régi párttagnak számított. – Ha manapság le is számítjuk a "régi párt-

taggá minősítés egykor rituális jellegét és a körülötte esetenként megnyilvánuló visszásságokat, az tény, hogy Bass Tibor 

a harmincas évek elején részt vett a kommunista irányítású montázs-csoport munkájában is.) – Politikatörténeti Intézet 

Archívuma, 867. fond, 1/b. 22.; Gábor I. (1965). Még egyszer a montázsról és magyar művelőiről. Fényképművészeti Tájé-

koztató, 6, 17-28.

Bruck L. & Torda I. (1982). Beszélgetés Bruck Lászlóval. Fotóművészet, 1, 3-7.

Frühof (Gönci) Sándor - Gönci (Frühof) Sándor(1975). Egy fotográfus a Munka-körben. In Illés I. & [Taxner Tóth] E. (Szerk.), 

Kortársak Kassák Lajosról (pp. 117-120). Visszaemlékezések. Petőfi Irodalmi Múzeum. Albertini B. (1984). Beszélgetés  

Gönci Sándorral. Fotóművészet, 2, 3-8. és 44-45; Csaplár F. (1992). Gönci (Frühof) Sándor. Kiállítási katalógus. Kassák  

Emlékmúzeum és Archívum. 

Haár F. & Lengyel L. (1969). Haár Ferenc. In Fotó Haár Ferenc. Corvina Kiadó, 5-12. Csorba Cs. E. (1979). Beszélgetés 

Haár Ferenccel. Fotóművészet, 2, 9-11; Bodnár J. (1983). Út kelet és nyugat felé Beszélgetés a 75 éves Haár Ferenccel.  

Fotóművészet, 1, 3-10 és 44-46; Bodnár J. (1986). Egyik munkámat sem a siker kedvéért csináltam... Beszélgetés Haár  

Ferenc fotóművésszel. Interpress Grafik. 1, 7-8.; Kincses K. (1989). „…Mint csoport mi nem éreztünk semmit, csak magamról 

tudok beszélni.” Haár Ferenc a képeiről. Fotóművészet, 3, 14-21. 

Lengyel L. & Kerényi M. (1974). Beszélgetés Lengyel Lajossal. Fotóművészet, 4, 6-18; Vadas J. (1979). Tipo-fotográfus. Élet 

és Irodalom, július 16, 12, Gera M. (1989). Ki volt Lengyel Lajos? In: A fénykép varázsa. 12 kiállítás a magyar fotográfia 150 

éves történetéből. Magyar Fotóművészek Szövetsége Szabad Tér Kiadó, 315-321; Csaplár F. (1995). Lengyel Lajos fotói 

1926-1977. Kiállítási katalógus. Kassák Múzeum.

Tabák L. & Tarcai B. (1965). Tabák Lajos E. F. I. A. P 60 éves. Fényképművészeti Tájékoztató, 4-5, 33-38; Fábián L. (1981).  

„Jó fotósok és tudatos szocialisták.” Beszélgetés Tabák Lajossal. Fotóművészet, 2, 3-8; Tabák L. (1983). Ötven éve történt. 

Egy résztvevő visszaemlékezése. Fotóművészet, 1, 11 és 46-48, Tiszai L. (1988). Egy élet az igazság szolgálatában. Tabák 

Lajos 85 éves. Jászkunság, 4, 34-49. Tál G. (2000). Tabák Lajos. MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete. 

Vajda János – a fotográfus Vajda Jánosról jelenleg nem ismerek szakirodalmi forrást. Közvetett bizonyíték alapján ő minden 

bizonnyal ifj. Vajda János író, publicista, szerkesztővel azonosítható (Bp. 1907 Siegendorf, Ausztria, 1944.) Szalai I. (1973). 

Emlékezés két elfeledett íróra. Irodalomtörténet, 2, 444-450. 

Itt kell megjegyezni, hogy egy Munka-körös fotográfusról, aki ráadásul törzstagnak minősíthető alapvető személyi infor-

mációk sincsenek. Bergmann Terézről pillanatnyilag csak az ismeretes, hogy a harmincas években az Amerikai Egyesült 

Államokba távozott, de azt sem tudjuk, hogy hol és mikor szülelett, mi volt a szakképzettsége, foglalkozása és így tovább. 

Nincsenek biztos adataink Bodon Sándorról. Az építészként Hollandiában hírnevessé vált Alexander Bodor egy régi tele-

fonbeszélgetésben azt állította, hogy ő nem vett részt a Munka-kör tevékenységében, de elgondolkodtató, hogy mint Haár 

Ferenc és Kovács Zsuzsa, egykor ő is „iparművészetis” volt... 

kurzusok folytak az elkészült fotómontázsokról.24 Ez a gyakorlat a pedagógiai (itt pontosabban: 

andragógiai) korszerűség érvényesülésének nevezhető.

A fotócsoport tagjai nagyobb részben szociofotókat készítettek. Tematikai előzmény  

a Munka-körben: a festőcsoport képein gyakran jelent meg szociális mondandó. Maga a szoci-

ális fényképezés sem számított újdonságnak a magyar fényképezésben (Albertini, 1997). Ennek 

szociáldemokrata motiváltságára is volt már példa a Népszavában a tízes évektől Gyagyovszky 

Emil25 munkásságában, a korábbi Kassák-tanítvány Szélpál Árpád pedig 1929. szeptember 

közepétől szinte hétről hétre közreadott egy 3-6 fényképpel kisért szocio-riportot a lapban.26  

Az ő alapvetően dokumentatív szociális fényképezésükhöz képest a Munka-csoportban Kassák 

tudatos – és tételesen is megfogalmazott – felfogása folytán a fényképezés nem szorítkozott  

a „nyomorúság” megörökítésére, hanem kibővült a munkavégzés, „az építés" esztétikumának 

felmutatásával is.27 Ugyanakkor itt is megfogalmazható a korszerű minősítés, hiszen e tema-

tika központba helyezése 1930-1932-ben az akkor legidőszerűbb, legégetőbb hazai társadalmi 

gondra, a nagy gazdasági válság miatt megnövekedett munkanélküliségre, a tömeges elnyo-

morodásra való reflektálást jelentette. Másrészt: korszerű volt ez a tevékenység a fotográfiai 

formanyelv felől nézve is, mert bár különösen Szélpál szociofotóiban találunk kifejezésbeli 

modernizációs jegyeket, de a Munka-körös fotográfusok a hazai fényképezés átlagát megha-

ladó mértékben érvényesítették a Bauhausban kialakított kompozíciós és nézőpont-válasz-

tási újításokat, illetőleg az ott ugyancsak ható új tárgyiasság stiláris eszközeit, elsősorban az 

anyagszerű ábrázolásmódot. A fotócsoport tudatosan és gyakran élt a fotómontázs eszközével. 

Ennek is volt már előzménye a festőcsoport munkájában, a teljes kibontakozás azonban a fo-

tográfusoknál történt meg. Olyannyira, hogy náluk a fotómontázs alkalmazott formát is nyert: 

Gró Lajos Az orosz filmművészet című, már idézett könyvének borítóján például Lengyel Lajos 

montázsa szerepel. (Kassák maga is több fotómontázst alkotott.) A készítésben, illetőleg hasz-

nosításban szerepet játszott az, hogy a fotómontázs eleve alkalmas a direkt politikai-szociális 

mondandó kifejezésére. A csoport munkájához e téren minden bizonnyal példaként szolgált 

24 Petőfi Irodalmi Múzeum hang- és videotára. 559/1
25 Gyagyovszky Emit (1881-1967) szociofotós munkássága még nincs érdemének megfelelő mértékben feldolgozva. Itt 

csak annyit lehet elmondani róla, hogy ő volt a hazai szociáldemokrata motivációjú szociális fényképezés első igazi képvi-

selője. Bár ő főként munkásköltőként vált ismertté, mára már látható, hogy szociofotós munkássága modernebb volt, mint 

költészete. Érdekes adalék: Kassák közölte egy képét a Munkában – Hajómunkások, 1929.7 sz. 219. ez tiszteletre méltó 

szerkesztői önfegyelemre vall, hiszen Gyagyovszky négy évvel korábban egy, a Népszavában folyt vitában konzervatív alap- 

állásból Kassák ellen foglalt állást... Csaplár (1987, p. 50-51). 
26 Még nem képezte vizsgalat tárgyát, hogy a fotócsoport 1930. júniusi zászlóbontásáig Szélpálnak a Népszavában meg-

jelent 30 riportját kísérő 117 szociofotója milyen hatással lehetett a csoportban elkezdődő szociális fényképezésére Ez 

kényes személyes probléma: a forradalmak előtt eredendően Kassák-tanítvány Szélpálnak az emigrációból hazatérve 

Kassák javasolta, hogy vegyen egy jobb minőségű fényképezőgépet, kezdjen komolyan fényképezni. A mester-tanítvány 

kapcsolat Szélpálnak a Népszavában történő „otthonossá válásával” kezdett kihűlni (ez aztán a Munka fotókönyvének 

szélpáli kritikájában kulminált). Mindezek ellenére nehéz elképzelni, hogy a Munka-kör fotográfusai ne ismerték volna 

az 1929. szeptember közepétől a Népszavában rendszeresen megjelent Szélpál-szociofotókat. Egy vonatkozó elemzés 

megoldása még előttünk álló feladat. 
27 Kassák szociofotó-felfogása a legpregnánsabban a Munka első fotókönyvének előszavából ismerhető meg. Irodalom  

az eddig érintetteken túl: Vadas J. (1983). Kassák és a szociofotó mozgalom. Fotóművészet, 1, 48-50. 
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John Heartfield munkássága, illetve a németországi baloldali Malik Verlag könyvtervezési,  

-kiadási gyakorlata.

Vadas József hívja fel a figyelmet arra, hogy – különösen Gró egyik megfogalmazásából 

kivehetően – a csoport a fotográfiai formanyelvi újításokat szervesen a társadalmi tartalmak 

kifejezésére kívánta felhasználni (Vadas, 1979, p. 134-135).

1931 végén Gró Lajos lett a szerkesztője a Munka Kultúrstúdiója című lapnak, amelyből 

a politika reagálása miatt csak egy szám jelent meg. Ennek címoldalán Frühof (Gönci) Sándor 

Üvegező című, új tárgyias stílusú felvétele látható; benne Bass, Haár és Lengyel Lajos fény-

képei is helyet kaptak. Így csak sajnálni lehet, hogy ez a vizuális szempontból igen ígéretes 

kezdeményezés torzó maradt.

A csoport befogadási készsége és munkájának hatása túlmutatott az akkori magyar 

határokon. Itt mintegy összesítésként kell felhívni a figyelmet arra, ami eddig a külföldről jött 

hatásokkal kapcsolatban már elhangzott, s hangsúlyozni a kifelé irányuló hatást is. Egy jelleg-

zetes eset: a bécsi Der Kuckuck példakent állította a nézők-olvasók elé Haár Ferenc Május  

elseje című képét (azzal a jó politikai érzékű megjegyzéssel, hogy a fotográfus nevét helyesebb  

nem említeni…)28 

Az 1932-es szolnoki kiállítás-betiltást követően a fotócsoport szervezett munkája meg-

szűnt. Egyedi felvillanások még voltak, pl. Frühof (Gönci) Sándor képei szerepeltek a Jahn  

Ferenc szervezte nevezetes 1937-es Kispest szociográfiája tárlaton is (Albertini, 1984, p. 8), de 

a csoport már nem működött.

A Munka-csoport nevelésében érvényesülő korszerű fotófelfogásnak nem volt intézmé-

nyes párja az akkori Magyarországon. Méltán értékel így Aczél Géza idézett Kassák-mono- 

gráfiájában: „A Munka körül ... kialakul a magyar fotóművészet első igazi műhelye” (Aczél, 

1999, p. 132). Megérezték ezt a kortársak is, ki-ki a maga társadalmi-politikai és fotográfiai 

szakmai álláspontja szerint reagálva. A polgári művészfényképezők táborának reflexiója  

az elhallgatás volt; e tendencia képviselői úgy tettek, mintha a Munka-körösök tevékenysé-

gének hírét sem hallották volna. A Munka fotókönyvéről író Márai Sándor – magát itt kispol-

gárnak nevezve –, pikírt kérdést tett fel arról, hogy Kassák az előszavában mit is tart »időtöltő 

játék«-nak, de a könyv néhány felvételét »fényképészeti remekmű«-ként értékelte (a montá-

zsokon kívül, mert azokat ő elvetette)29. A Kassák köré csoportosuló fotográfusok munkája Po-

zsonyban a Sarló-mozgalom résztvevői számára példaértékű volt, amit a Munka-kör kiállítá 

sának meghívása is bizonyít.30 Brogyányi Kálmán, a sarlósok szociofotó-csapatának szellemi 

vezetője fotóelméleti könyvének élén a Kassák Lajosnak ajánlom szavak olvashatók – ezzel 

a tipográfiával (A fény művészete, Pozsony Forum, 1933). A Szegedi Fiatalok Művészeti Kol-

légiumához formálisan ugyan nem tartozó, de annak munkájához kötődő dr. Müller Miklós 

28 Das gute Lichtbild. Der Kuckuck (Wien), 1932 december 18, 15. 
29 M[árai] S[ándor] (1932). Korszerű fényképek. Újság, június 8, 4. 
30 Kevéssé ismert, hogy a szolnoki – betiltott – Munka-körös szociofotó kiállítás megnyitójára eljöttek a pozsonyi sarlósok 

képviselői, így az ott vezetői funkciót betöltő Terebessy János is. Ennek írásos dokumentuma a rendőrség már idézett jelen-

tése a megjelentekről. 

a Munkában is publikált Erdélyben a Korunk vonzásában fotografáló Roth László kis köny-

vében pozitív példaként hivatkozott az 1932-es Munka-körös fotókiállításra (Az új fotográfia, 

Temesvár: Victoria, 1933, p. 93). Bécsben – a már idézett módon – támogató recenziókkal, 

illetőleg publikációs lehetőséggel honorálta a magyar fotográfusok teljesítményét az osztrák 

szociáldemokrácia két sajtóorgánuma, az Arbeiter-Zeitung és a Der Kuckuck. Jelentek meg 

Munka-körös fotográfusok képei a berlini Der Arbeiter-Fotografban is.

Az akkori magyarországi társadalmi rendet védelmezni hivatott Belügyminisztérium is 

„értékelte” a fotócsoport tagjainak munkásságát: az Államrendészeti zsebkönyv köteteiben 

(metaforikus nevén Fekete könyv) Bass Tibor és Tabák Lajos neve megtalálható. 

1948/49 után sem jártak jó idők a Munka-körös fotográfusok számára. Bár politikai út-

jukat többen a Magyar Dolgozók Pártjában (az akkori kommunista pártban) folytatták, a Kas-

sák Lajossal szembeni negatív hatalmi értékelés esetenként az ő további sorsukra is kihatott. 

Erről az egyes életpályákra vonatkozó emlékezések plasztikusan szólnak. Végső soron tény, 

hogy Bass Tibor, Bruck László. Gönci (Frühof) Sándor, Lengyel Lajos, Tabák Lajos a Magyar 

Fotóművészek Szövetségének tagja lett – Bass az alapítók között volt. Lengyel Lajos könyvter-

vező munkásságáért 1961-ben Kossuth-díjat kapott. Kovács Zsuzsa iparművészként műkö-

dött tovább, Schubert Ernőt egy 1948. december 30-án kelt ügyiratban az Iparművészeti Főis-

kola igazgatói teendőinek ellátásával bízták meg.31 A legjelentékenyebb szakmai pályát Haár  

Ferenc futotta be, aki még itthon fényképész szakmai vizsgát tett, majd Franciaországban,  

Japánban, végül Hawaiin vált hírneves fotóművésszé és filmessé. Külföldi életútját Kassák  

Lajos is büszkén kísérte nyomon.32 Haár számos fotóalbum szerzője lett; neve több fotótör-

ténetben, fotólexikonban, -enciklopédiában szerepel. Munkásságáért 1984-ben The living 

Treasure of Hawaii diplomával tüntették ki. Az egykori fotócsoport tagok közül a szolnoki  

kiállítás-betiltást megszenvedett, 1904-es születésű Tabák Lajos jelenleg is33 Szolnokon él és 

időnként részt vesz fotókiállítások megnyitásán az ország különböző városaiban. 

31 Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára 1/c., 145. doboz, 5/1949.
32 Kassák L. (1941). Egy magyar fotográfus Japánban. Híd, január 10. Újraközölve: Kassák L. (1978). Éljünk a mi időnkben. 

Írások a képzőművészetről. Magvető Könyvkiadó, 220-223. 
33 A szöveg 2003-ból származik – a szerkesztő megjegyzése
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A népi kollégiumi mozgalom a magyar történelem legizgalmasabb pedagógiai kezdemé-

nyezése, amiben parasztfiatalok akartak egy új társadalomhoz illő új értelmiséget nevelni ma-

gukból az 1940-es években. Ennek sikereit, kudarcait és pedagógiai gyakorlatait úgy érthetjük 

meg, ha azokat a saját társadalmi-történeti kontextusában értjük meg. Ehhez ebben a tanul-

mányban arra összpontosítok, hogy a mozgalom milyen kulturális és pedagógiai gyakorlatokat 

használt parasztszármazású tagjai osztályhelyzetének tudatosítására. Ezeket a pedagógiai és 

kulturális gyakorlatokat azokba a társadalmi kényszerhelyzetekbe ágyazva mutatom be, me-

lyek közt a mozgalomnak navigálnia kellett. Ez azért fontos, hogy lássuk, milyen erők formálták 

és deformálták a népi kollégisták gyakorlatait és hozzájárultak a mozgalom kudarcaihoz is.

Az 1930-1940-es évekre ritkán szoktunk a nagyszabású és előremutató pedagógiai  

mozgalmak korszakaként emlékezni. A népi kollégiumi mozgalom azonban éppen 1939 és 

1949 között működött, és osztályalapon szerveződött. Az alapító parasztfiatalok a parasztság-

nak, azon belül is a kis- és szegényparasztságnak akartak létrehozni egy olyan intézményt, 

amely nemcsak a parasztfiatalok iskoláztatásához és társadalmi mobilitásához járul hozzá, 

hanem egyben fel is rúgja azt a hierarchikus osztályszerkezetet, melynek a parasztság nem 

pusztán elszenvedője, hanem terméke is volt. A népi kollégisták a saját bőrükön tapasztalták 

és ismerték fel a kritikai oktatásszociológiának (Bourdieu, 1979; Willis, 2000; Gramsci, 2021) 

azt a gondolatát, hogy a kapitalizmusban az oktatáson keresztül történő társadalmi mobilitás 

egyéni szintű és nem forgatja fel az osztályszerkezetet. Ezt a gondolatot a kollégium első igaz-

gatója, Boros Lajos így fogalmazta meg: „az a legnagyobb baj, hogy a nép fia, ha már tanul, 

anyjáról sem akar hallani. Beszegődik a kizsákmányolók közé. Rosszabb lett minden igazi úr-

nál” (Boros, 1940, idézi Kardos, 1978, p. 68).

A mozgalom első intézménye Bólyai Kollégium néven jött létre 1939-ben körülbelül 30 fő-

vel. 1945 után az addig pár tucat parasztegyetemistát összefogó kollégium országos hálózattá 

bővült és ekkor vette fel a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége (NÉKOSZ) nevet. 1949-es 

feloszlásakor a mozgalom már több mint 100 kollégiumot és 10.000 kollégistát számlált.

A mozgalom egy olyan társadalmi környezetben jött létre, ahol még az egyéni társa-

dalmi mobilitás is minimális volt, ahol a szegényparasztság az ország népességének a 35%-át, 

azonban az egyetemistáknak csak 1,5%-át tette ki. „Ebből a néposztályból csak igen kevesen 

… kerülhetnek fel egyetemre és főiskolára. Itt azonban ezek a kevesek is magukra maradottsá-

gukban – anyagi és társadalmi támogatás nélkül – csak hatalmas energiaveszteséggel és jó 

részük elkallódásának árán tudják megállani a helyüket” – írta a mozgalom első programadó 

szövege, a Parasztfőiskolások Közössége konferenciájának deklarációja (1940, idézi Kardos, 

1978, p. 66), amiből jól látszik, hogy a népi kollégistáknak milyen anyagi kényszerekkel kellett 

megküzdeniük. Nem véletlen, hogy az ekkor még Parasztfőiskolások Közössége néven futó 

csoportosulásnak az első konkrét célja egy kollégium létrehozása, azaz egy olcsó lakhatási 

forma megteremtése volt.

De mi tette lehetővé, hogy pár tucat parasztfiatal olyan erőforrásokat szerezzen, ami-

ből létre tudnak hozni egy kollégiumot? Röviden az, hogy az 1920-1930-as években Magyar- 

országon egyre több társadalmi vita folyt a parasztság sorsáról. Az uralkodó osztály1 egyre 

többet hivatkozott a parasztságra, azonban nem mint egy kizsákmányolt osztályra hanem mint 

egy etnikai csoportra amely se nem zsidó, se nem német és éppen ezért lehet a magyar-

ság esszenciája és a nemzetállam gerince. A parasztság szimbolikus és valós helyzetének 

ellentmondásait pedig egyre több, az úgynevezett népi írók vagy népi szociográfia csoportjá-

hoz sorolt rendszerkritikus értelmiségi kezdte feszegetni (erről bővebben lásd Némedi, 1985; 

Taylor, 2021).2 Ez a gondolat szövetségesekre talált a Horthy-kor uralkodó osztályának egyes 

csoportjaiba. Mivel a korabeli magyar állam kiemelt módon használta az egyesületi életet  

saját hatalmának megszilárdítására, ennek a szférának a kiterjedtsége lehetőséget adott arra 

is, hogy létrejöjjön a rendszerrel kritikus és első kollégium. 

Az elképzelés megvalósításában kulcsszerepet játszott az ezekkel az elitcsoportokkal 

közeli viszonyt ápoló néprajzkutató, Györffy István, aki a parasztság helyzetének javítását  

a társadalmi konfliktusok tompítása és így a nemzetállam megerősítése szempontjából látta 

fontosnak. Györffy emellett számos egyetemen tanuló parasztfiatallal is közeli kapcsola-

tot ápolt, és az általa vezetett Pázmány Péter Tudományegyetem Néprajz Tanszék nemcsak 

egy, a kultúrájukat elfogadó teret jelentett, hanem Györffy irodája néha átmeneti szálláshely-

ként is szolgált számukra. Részben Györffy kapcsolatrendszerének köszönhetően támogatták  

az 1939-re megvalósuló kollégiumalapítást olyan, a Horthy-kor uralkodó osztályához kötődő 

szervezetek, mint a Magyar Nemzeti Bank, a Hangya Szövetkezet3 (Sidó & Szarvas, 2020)  

vagy a Turul Szövetség.4 Györffy a kollégium megalapítását már nem élte meg, azonban be-

folyásos kapcsolatrendszeréből többen is az 1942-től már Györffy nevét viselő kollégium  

pártfogó testületének tagjai lettek.

 

Osztály vagy nemzet?

A parasztfiataloknak szóló kollégiumalapítás gondolata az 1930-as éveknek a népi  

kérdés iránt fogékony közbeszédben számtalanszor felbukkant. Ezeknek a közéleti vitáknak 

az egyik központi kérdése a földkérdés, azaz az ország lakosságának megélhetését biztosító 

1 Az uralkodó osztály nem volt egységes a Horthy-korszakban, hanem versengő, egymással konfliktusban álló elitekből állt. 

A jellemzően zsidó származású ipari nagytőke és a magyar nemesi rangokkal rendelkező agrártőke a kapitalizmus globális 

rendszerébe való becsatlakozásnak eltérő modelljeiben volt érdekelt. Ezek mentén különböző gazdaság- és társadalompo-

litikákat támogattak, de érdekeik a munkások és parasztok fegyelmezésére gyakran összefonódtak.
2 A két világháború közti népi mozgalom olyan paraszti származású vagy a parasztság ügyével szimpatizáló értelmiségiek-

ből állt, akik a parasztság helyzetét kutatómunkával feltárni és egy politikai programmal elősegíteni akarták. A politikailag 

nem egységes mozgalom kutatásainak a legjellemzőbb formája a szépirodalom és a társadalomtudomány határán álló 

szociográfia volt, míg politikai programja a nagybirtokrendszert felszámolni és a földet a parasztságnak adni akaró földre-

form volt.
3 A Hangya Szövetkezet egy olyan, a 19. század végén induló, és a 20. század közepéig tartó, az uralkodó osztály tagjai által 

indított kezdeményezés volt, ami a vidék modernizálására és a parasztok szövetkezésén keresztül a kisbirtok fenntarthatóvá 

tételére törekedett.
4 A Turul Szövetség a Horthy-kor meghatározó egyetemi diákszervezete volt. Míg az 1920-as években elsősorban az anti-

szemitizmus jellemezte őket, addig az 1930-as évekre a Turul tömegszervezetté válásával egyre többféle ideológia jelent 

meg benne, többek között a népi mozgalom gondolkodása is. Ezen irányvonal megerősödésének köszönhetően bábásko-

dott a Turul az első népi kollégium alapításánál is.
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termőföld egyenlőtlen társadalmi eloszlása volt. Az egyenlőtlen birtokviszonyok társadalmi 

költségeit jelentős részben az olcsó munkaerőként használt földnélküli parasztság és az  

agrárproletárok viselték, miközben az uralkodó osztály profitált belőlük, ezért a földkérdés  

egyben osztálykérdésként és az uralkodó osztály kritikájaként is élesedett (Barta, 2021). Ebben  

a helyzetben egyre több értelmiségi gondolkodott azon, hogy hogyan lehetne leváltani és/vagy 

megváltoztatni az uralkodó osztályt. Azonban ennek módjáról, és arról, hogy egyáltalán miért 

kellene leszámolni az aktuális uralkodó osztállyal, már eltértek a vélemények. Az évtizedeken 

átnyúló viták központi kérdése az volt, hogy az a baj az uralkodó osztállyal, hogy már nem elég 

magyar, és ezáltal elszakadt a néptől és a parasztságtól, vagy az, hogy egyáltalán létezik olyan, 

hogy uralkodó osztály. Vagyis röviden összefoglalva: a vita egy olyan skálán mozgott, aminek 

az egyik végén azok álltak, akik szerint ez egy etnikai kérdés és a probléma az uralkodó osztály 

elmagyartalanodása, a másik végén pedig azok, akik szerint a probléma önmagában az ural-

kodó és alávetett osztályok létezése, függetlenül azok etnikai összetételétől.

A két eltérő megközelítésből eltérő politikai cselekvések is következtek: a kérdést etnikai-

ként felfogók (mint például Szabó Dezső, Györffy István vagy Karácsony Sándor) szerint a fenn-

álló rend keretei között kell törekedni az uralkodó osztály magyarítására és annak a parasztság 

értékeivel történő átitatására. Ahogy például Szabó Dezső tanácsolta nekik: „bennetek legyen 

a magyar paraszt, mint kenyér és hús az erős testben, mint erő a friss növényben, mint hit 

a keresztes vitézben” (1923, p. 20). Ezzel szemben az osztályszempontból érvelők számára 

nemcsak a bármilyen jellegű uralkodó osztály létének felszámolása volt a politikai cél, hanem 

az is, hogy elkerüljék a parasztság idealizálását és meghaladják annak a létét, mivel azt nem  

a magyarság velejének, hanem az elnyomás és kizsákmányolás által formált társadalomszer-

kezet eredményének tartották.

A két álláspont azonban összefüggött és a gyakorlatban sokszor nem is vált el ilyen 

tisztán, mivel mindkettő az aktuális uralkodó osztály kritikájáról és a parasztság megszerve-

ződésének jelentőségéről beszélt. Így nem csoda, hogy ezek a pozíciók a népi kollégiumi 

mozgalmon belül is keveredtek és változtak. A kollégiumalapításhoz vezető gondolat 1939 

nyarán egy Györffy által szervezett kiskunhalasi kutatótáborban merült fel, ahol a visszaem-

lékezések szerint a résztvevők egy csoportja vérszerződést kötött, hogy egy olyan kollégiu-

mot fognak alapítani, ahol mindenki magyar és mindenki paraszt (Pogány, 2005, p. 23). Ebben  

a kinyilatkoztatásban egyszerre visszhangzott az etnikum- és az osztályalapú megközelítés, 

épp ahogy a belőlük kinövő Parasztfőiskolások Közösségének programadó nyilatkozatában 

is, ami szerint „A magyarság és vele együtt a magyar parasztság történelmének sorsforduló-

jához érkezik. … megoldást csak a nemzet egyetemes erőfeszítése hozhatja meg. Az együttes 

erőfeszítésnek egyetlen feltétele és biztosítéka a dolgozó néposztályok szabadsága és éle-

tereje” (Parasztfőiskolások Közössége 1940, idézi Kardos, 1978, p. 65-66). Ezek a mondatok  

a parasztság felemelésének fontosságát alapvetően a nemzetállam stabilizálása szempontjá-

ból hangsúlyozták. Ehhez hasonlóan, hiába nevezte a kollégium első igazgatója az uralkodó  

osztályt kizsákmányolónak, a parasztszármazású értelmiség feladatát mégis abban látta, 

hogy közvetítsen köztük és a nép között, mivel szerinte „mai társadalmunk legfőbb problémája  

betömni azt a szakadékot, ami az úr és paraszt között tátong” (Boros, 1940, idézi Kardos, 1978, 

p. 68). Így tehát a népi kollégiumi mozgalom alapításakor egyszerre jelent meg a parasztság 

elnyomását reformok útján kezelhető etnikai kérdésként, illetve a csak radikálisabb politikák-

kal megoldható osztálykérdésként felfogó álláspont. Annak ellenére, hogy az uralkodó pozí-

ció inkább az első volt, a két álláspont konfliktusának élesedését meggátolta az, hogy mind-

kettő a parasztság kérdése körül forgott. Jól illusztrálja ezt, hogy a népi kollégiumi mozgalom 

heti előadásaira is mindig olyanokat hívtak meg, akik a parasztság helyzetéről gondolkodtak  

és ideológiai szempontból sokáig nem válogattak: nyilasokat éppúgy meghívtak, mint kommu-

nistákat (igaz az utóbbiak közül jóval többet), amíg az előadóknak a parasztság helyzetét érintő 

mondanivalójuk és javaslatuk volt. 

A II. világháború alatt a mozgalmon belül háttérbe szorultak azok, akik a parasztságot 

a magyarság esszenciájaként felfogva kenték el az osztálykonfliktusokat. A népi kollégiumi 

mozgalomnak végül Illyés Gyulának az a sora lett a mottója, ami a közös származás helyett  

a közös célokat hangsúlyozta: „Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal kellene: 

honnan jössz, – azzal, ecsém: hova mész!” Amikor a mozgalom 1945 után már bőséges erő-

forrásokkal bírt, komoly kísérleteket tett arra, hogy ne ragadjon be az etnikai és nemzetállami 

keretbe: ebben az időszakban tűzték ki célul, hogy a népi kollégisták más régióbeli országok 

nyelvét is tanulják meg, és regionális, illetve nemzetközi szolidaritási akciókat is szerveztek.
 

Az osztályhűség 50 arca 

Levágott lófarkak eladása, eladott tojások ára vagy települési gyűjtések – a kollégium  

alapításakor a résztvevő parasztfiatalok számtalan ötletet fogalmaztak meg arról, hogyan  

lehetne a mozgalom alulról, azaz a parasztság által finanszírozott. Azonban ezek közül  

a koncepciók közül végül egy sem valósult meg. Ehelyett a népi kollégiumi mozgalom alapí-

tásától kezdve anyagilag annak az uralkodó osztálynak az intézményeiről (Turul Szövetség, 

Magyar Nemzeti Bank és Hangya Szövetkezet) függött, amelyekkel kapcsolatban éles kritikát 

gyakorolt. Ez a helyzet pedig a Horthy-kor végével sem változott meg gyökeresen: a NÉKOSZ 

a második világháború után továbbra is az államapparátustól és a hatalomra került Magyar  

Kommunista Párttól függött. 

A népi kollégiumi mozgalom számára komoly következményekkel bírt, hogy nem volt 

anyagi autonómiája. Ezek az anyagi függések pedig nem pusztán a kollégiumok finanszírozá-

sát határozták meg, hanem tágabb értelemben is alakították a működésüket. Egyrészt a külső 

erőforrások nemcsak pénzügyi formában, hanem egy, a kollégium fölé rendelt pártfogó testü-

let alakjában is testet öltöttek. Ez a párfogói testület, amit az uralkodó osztály kitüntetett alakjai 

alkottak (például Zsindely Ferenc miniszterelnökségi államtitkár; Kállay Miklós miniszterelnök; 

Baranyai Lipót, a Magyar Nemzeti Bank elnöke; Ravasz László református püspök) egyfajta 

közvetítő feladatot látott el. Egyszerre próbálta ellenőrzés alatt tartani a népi kollégisták poli-

tikai radikalizációját, és megvédeni őket az államapparátus retorziójától. Azonban a pártfogó 

testületnek már csak a léte is éles ellentmondásban volt azzal, hogy a népi kollégiumi mozga-

lom a demokratikus önigazgatás eszméje köré szerveződött.

A KRITIKAI PEDAGÓGIA MAGYAR GYÖKEREI A NÉPI KOLLÉGIUMOK



226 227

Mivel a mozgalom anyagi függetlenségét nem sikerült megvalósítani, tagjai számára fel-

értékelődött annak jelentősége, hogy legalább kulturálisan el tudjanak szakadni az uralkodó 

osztálytól, és hogy ezt ne egyénileg, hanem közösségként tegyék. Arra a helyzetre próbáltak 

reagálni, hogy „A felszabadulás előtt a munkás- vagy parasztember akár el is sirathatta a fiát, 

ha iskolába adta, mert az vagy beletört az úri törvénybe, s minden sovány konc, melyet jutta-

tott neki a Horthy-rendszer, júdáspénz volt, mert szüleit – szülei osztályát – kellett elárulnia 

érte, vagy pedig, ha az urak Magyarországa helyett a munkások és parasztok Magyarországát  

választotta, akkor örökre megbélyegzett ember, szellemi ínségmunkás, állástalan diplomás lehe-

tett belőle” (Gyenes 1948, idézi Kardos 1978, p. 1003-1005). Ezt a dilemmát próbálták feloldani 

azzal, hogy közösségként minél szorosabb kapcsolatot próbáltak kiépíteni a parasztsággal.

Az uralkodó osztályba történő integrációt nevezték a népi kollégisták janicsárságnak, 

azokra az elrabolt magyar gyerekekre emlékezve, akik az Oszmán Birodalom katonáivá válva 

végül saját népük leigázói lettek. De hogyan lehet elkerülni a modern janicsár-létet? Mivel 

a népi kollégisták nem tudták megvalósítani az osztályukkal, szüleik osztályával való anyagi 

szövetségkötést, ezért alapvetően pedagógiai és kulturális módszerekkel próbáltak ellenállni 

annak a janicsár-létnek, azaz az uralkodó osztályba történő beolvadásnak, ami felé az egyéni 

társadalmi mobilitás rendszere és a Horthy-rendszer támogatása nyomta őket.

Erre a helyzetre válaszul született meg a kollégisták „harcban nép, munkában értelmi-

ség” öndefiníciója, ami az értelmiségi társadalmi helyzet és a népi származás és elkötele-

ződés közötti konfliktus áthidalásáról szólt A mottó a népi kollégistáknak azt a helyzetét is 

leképezte, hogy velük szövetséges radiális parasztmozgalmak híján egy elkötelezett, de sok 

szempontból mégis hagyományos értelmiségi szerepet termeltek újra.

A népi kollégisták részéről az uralkodó osztály kultúrájának elutasítása elsősorban a pa-

rasztság megélt valóságához való kapcsolódási kísérleteikben, a kommunista mozgalomhoz 

történő közeledésben, a paraszti kultúra felértékelésében és a kritikai pedagógia és közös-

ségszervezés módszereiben öltött testet. A kollégisták rendszeresen szerveztek szociográfiai 

táborokat, falu- és üzemlátogatásokat, valamint a társadalom más elnyomott csoportjaira 

(például prostituáltakra) fókuszáló kutatásokat, amiktől nemcsak a társadalmi valóság mé-

lyebb megértését, hanem a saját rendszerellenes osztálytudatuk megerősítését is remélték. 

Ennek a tapasztalatcserének az egyik platformjaként képzelték el a kollégisták hazalátogatá-

sait is. Ahogy írták „A szülő csak a napi gondokat látja – hiszen gondja van elég – a gyerek már  

a jövőt vizsgálja, s hajlamos elfelejteni, hogy a jelen és a jövő között még számtalan meg-

oldatlan probléma van. Ezért kell a tapasztalatokat kicserélni” (Gyenes, 1948, idézi Kardos, 

1978, p. 1003-1005).

A kollégistáknak a kommunista mozgalomhoz való közeledése egy ennél sokkal ke-

vésbé dokumentált folyamat volt, éppen annak illegalitása miatt. Ennek a folyamatnak az egyik  

hajtóereje az volt, hogy a kommunista mozgalom az 1930-as évektől egyre nagyobb figye-

lemmel fordult a parasztság felé, és megpróbálta azt a népi mozgalomról leválasztani és  

a saját politikai projektjébe integrálni (ennek leghíresebb példája Révai Józsefnek az 1938-as  

Marxizmus és népiesség című könyve). A közeledés egyik jól érzékelhető pontja az addigra már  

az illegális kommunista párttag Kardos László 1942-es kollégiumi igazgatóvá választása volt, 

illetve az, hogy 1944-45-ben számos kollégista partizánként is bekapcsolódott a kommunista 

mozgalomba. A népi kollégiumi mozgalom kommunista átalakulása megágyazott az 1945 

utáni dinamikus felívelésnek, azonban fontos kiemelni, hogy a kommunista párttal való szim-

pátia sosem vált az egyetlen létező politikai állásponttá.

A népi kollégisták különösen nagy hangsúlyt fektettek a közösségük és ezen keresztül 

az osztálytudatuk kulturális megalkotására. Ennek a központi formája a néptánc és népzene 

közösségi gyakorlása volt, amitől a kollégisták egyszerre remélték osztályhelyzetük tudato-

sítását és annak rendszerellenes élesítését. A népi kultúra ilyen használatának jó példája  

a mozgalom 1945 után született indulója, a Sej, a mi lobogónkat, aminek a forradalmi szövegét 

– hasonlóan az olasz Bella Ciao-hoz – egy népdal dallamára írták.

Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják

Sej, az van arra írva: Éljen a szabadság!

Sej, szellők, fényes szellők, fújjátok, fújjátok:

Holnapra megforgatjuk az egész világot!

Bár a néptánc és a népdalok a kollégisták számára rendszerellenes kulturális gyakor-

latok voltak, ezek mégis illettek a Horthy-kor uralkodó osztályának ahhoz az elképzeléséhez, 

hogy a parasztságot elég csak kulturálisan – vagyis anyagi helyzetének rendezése nélkül – 

képviselni. Ezért a pártfogó testület nemcsak elfogadta, de még bátorította is a kollégistákat  

a népi kultúra gyakorlására és bemutatására. A népi kultúra aládúcolta a kollégisták kapcso-

latát a Horthy-kor uralkodó osztályával és ezen keresztül biztosította a kollégium fennmaradá-

sát is. Azt, hogy a népi kollégisták anyagilag is rá voltak utalva a népi kultúra bemutatására,  

jól mutatja, hogy előfordult, hogy a kollégisták úgy tudtak pénzt szerezni a kollégium működé-

sére, hogy a mai Erkel Színház épületében népies műsorestet rendeztek, amire a borsos árú 

jegyeket a pártfogó testület és a korabeli uralkodó osztály tagjai között értékesítették (Papp, 

2008, p. 209-213).

A kollégium pártfogó testületének egyik meghatározó tagja, Zsindelyné Tüdős Klára  

a népi kollégisták „népiessége” és saját „magyaros divatra” specializálódott divatszalonja kö-

zött igyekezett árukapcsolást teremteni azzal, hogy különböző hivatalos eseményekre a kol-

légistákat az általa tervezett népies ruhákba öltöztette. Ez viszont éppen, hogy csak élezte  

az osztálykonfliktusból fakadó fesztültséget a paraszti életet nem csak az ünneplő ruhákból is-

merő népi kollégistákban. Az egyik ilyen alkalmat, a pártfogó testület előtt tett 1942-es bemu-

tatkozásukat például így írták le a kollégisták: „asztalok roskadoztak kaviárral, rákokkal, homá-

rokkal és egyéb hasonló táplálékkal és italokkal. Az alkalmon részt vesznek az uralkodó osztály 

legkülönbözőbb képviselői, Bárdossy László miniszterelnök, katonatisztek, tábori püspökök;  

a másik oldalon ott van ötven fiatalember ebben a tetszetős népi-történeti öltözékben, egy 

igen mutatós társaság, a népiességnek megfelelő bajusszal felszerelve” (Sipos, 1942, idézi 

Kardos, 1978, p. 119-120).
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Ebben a helyzetben a kollégisták rendszerellenesnek szánt és megélt paraszti kultú-

rája rendszerkonformmá, ők pedig – ahogy azt maguk is érzékelték – a rendszer díszparaszt- 

jaivá váltak. Azonban a kollégisták elsősorban reprezentatív célokra történő (ki)használásának 

megvoltak a pozitív mellékhatásai is. Amikor például a már említett kommunista Kardos Lász-

lót a kollégisták igazgatóvá választották, a pártfogó testület nem tudott a politikai elkötelező-

déséről, és így csak azt a kifogást vetette fel vele szemben, hogy vékony, alacsony termetével 

és szőrtelen arcával nem képviseli megfelelően az általuk elképzelt parasztságot. Az anyagi 

függések miatt a népi kollégisták csak részlegesen tudtak ellenszegülni ennek a hozzáállás-

nak. Amikor például az 1940-es évek elején elvitték őket felvonulni a fasiszta Olaszországba 

és a náci Németországba, a karlendítések elhagyása volt az egyetlen dolog, amiben meg tud-

ták élni az ellenállásukat. Jól jellemzi helyzetüket, hogy saját belső mitológiájukban még ez  

az aktus is központi szerepet kapott. Ezeket a morális ellentmondások és a kulturális formát 

öltő ellenállási kísérletek mind annak az osztálykonfliktusok által szorított helyzetnek voltak  

a következményei, melyben a népi kollégistáknak lavírozniuk kellett. 

A gyakorlat pedagógiája

A népi kollégiumi mozgalomnak az osztályalapon történő és rendszerellenessé váló 

szerveződés mellett a másik legfontosabb jellemzője az volt, hogy nemcsak küzdeni akart egy 

új társadalomszerveződésért, hanem azt saját keretei között meg is próbálta megvalósítani.  

A mozgalom a demokratikus önigazgatás eszméje jegyében szerveződött: a döntéseket kö-

zös gyűléseken hozták meg, ahol mindenki részt vehetett. Ez a korban több mint újdonság 

volt, hiszen a korszak ifjúsági mozgalmai (mint például a cserkészet) egyáltalán nem demok-

ratikusan szerveződtek, a demokratikus pedagógiai kezdeményezések pedig csak kevesek 

számára voltak elérhetőek és nem kísérelték meg átalakítani a társadalom hierarchikus osz-

tályszerkezetét sem.

A népi kollégiumi mozgalom 1945 előtti pedagógiai formáit úgy is tekinthetjük, mint a 

kipróbálását azoknak az általuk ideálisnak vélt társadalomszerveződési formáknak, melyek-

nek a megvalósítására 1945 után nyílt lehetőségük. Ez a gyakorlat pedagógiája volt, mivel 

egy megvalósítani kívánt társadalmi működést modellezett, és mert magukat a pedagógiai 

gyakorlatokat is a közösség mindennapi működése formálta. A mozgalomban csak 1945 

után következett be a pedagógiai gyakorlatok szakértői megalapozása, melyet konferenciák,  

továbbképzések és kutatások fémjeleztek (K. Horváth, 2020).

A kollégiumon belüli szobaszövetkezetek működése jó példája a gyakorlat pedagógiájá-

nak. Az egyes szobaszövetkezeteknek 15-20 kollégista volt a tagja, akik nemcsak egy térben 

éltek, de meg is osztották egymással az erőforrásaikat (például az otthonról kapott élelmi-

szercsomagokat). Ebben az értelemben a szobaszövetkezetek már a jelenben is az anyagi 

erőforrások demokratikus elosztását valósították meg. Legalább ilyen fontos funkciójuk volt 

az is, hogy a népi kollégisták így modellezték, milyen is lehetne az a demokratikusan működő 

szövetkezeti rendszer, amit a nagybirtok-rendszer helyett elképzeltek.

A nagy létszámú, így tanulásra kevéssé alkalmas szobaszövetkezetek annak is jó példái, 

hogy a kollégisták gondolkodását és fantáziáját elsősorban nem az egyetemi képzésekhez 

szorosan kapcsolódó tudományos kérdések, hanem a mozgalmi (ön)szerveződés tematizálta. 

Ez már csak azért is így volt, mert a kezdeti időszakban népi kollégisták számtalan különböző 

egyetemről érkeztek, így az egyetemi tananyag helyett a paraszti származás jelentette a közös 

pontot számukra. Ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna fontos a tudományos megismerés  

a kollégisták számára, azonban ez elkötelezett, mozgalmi célokhoz rendelt módon történt. Ezt 

a célt jól mutatja az 1943-as felvételi kérdőív, amiben nemcsak olyan, a jelentkezőket közvetle-

nül érintő társadalmi kérdéseket kellett megválaszolniuk mint hogy „Hasznos-e vagy káros-e 

az, hogy a parasztlány selyem-szoknyában, selyemharisnyában jár – a parasztlegény meg fél-

cipőben, pantallósan, nyakkendősen?” vagy „Igaz-e, hogy ellentét van a magyar és a nemze-

tiségi paraszt között?”, hanem olyan gyakorlati kérdéseket is kaptak, mint hogy „Ha egy évig 

falud társadalmi és anyagi erőit (pénz és hatalom) kezedben tarthatnád, hogyan rendeznéd be 

községed életét?”

Az új társadalmi gyakorlatok elpróbálása 1945 után új értelmet nyert és a népi kollé-

gisták szerepe felértékelődött. Egyrészt az államigazgatás nagyban támaszkodott rájuk mint  

a kommunista párthoz közel álló, jól képzett és szervezett parasztszármazású fiatalokra. En-

nek volt köszönthető, hogy a megyék nagy részében népi kollégisták vezették a földosztást. 

Másrészt az ebben az időszakban országszerte gombamódra létrejövő új népi kollégiumok 

megszervezése is az addigi néhány tucat kollégista feladata volt. Ebben a helyzetben, ami-

kor a népi kollégisták számára reálisnak tűnt a „Holnapra megforgatjuk az egész világot” sor, 

az aktivizmus és a politika jelentősége még inkább felértékelődött számukra. 1946-1947-ben 

ilyen volt Pető Sándor, egy biztosan nem átlagos kollégista élete: „szeptember 15-én jöttem fel 

Somogy megyéből, ahol a nyár folyamán földműves szövetkezeteket alapítottam, és a kapos-

vári népi kollégium megszervezése [körül] segédkeztem. … november végén lekollokváltam 

[levizsgáztam] 12 órából jelesen … január 5-én Lajosmizsén a környékbeli középiskolás tanu-

lófiatalsággal megbeszélést tartottunk … 16 km-ről kerékpárral mentem be a megbeszélésre  

a 25 fokos hidegben. … A karácsonyi szünet alatt szorgalmasan eljártam ilyen helyekre [tanyasi 

bálokra] is, hogy minél közvetlenebbé tegyem a kapcsolatomat ahhoz az osztályhoz, amelyből 

való vagyok. … Szövetkezetem vállalta a kollégium könyvtárának a katalogizálását. Magam 2300 

könyv katalogizálásával járultam ehhez a munkához hozzá, ami cca. 230 munkaórát jelent. …  

A télen két hétig lenn voltam Bihar megyében, szociográfiai munkát végeztem. Ezt a legna-

gyobb értékes lelkesedéssel csináltam” (Pető, 1947, idézi Kardos, 1978, p. 1095-1096).

A népi kollégiumok pedagógiája tudatosan próbált nem egyéni, hanem közösségi ne-

velődést biztosítani. Ennek azért volt kiemelt jelentősége, mert a népi kollégisták felismerték, 

hogy ha nemcsak saját, hanem osztályuk sorsán is változtatni akarnak, akkor ellen kell állniuk 

a társadalomszerkezet által felkínált egyéni mobilitási pályáknak. Egy kizárólag értelmiségiek-

ből álló és anyagilag az uralkodó osztálytól függő csoportként a népi kollégisták úgy érezték, 

hogy ezt csak közösségként tudják megvalósítani.
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Ahogy a szobaszövetkezetek, úgy a népi kollégiumok leghíresebb pedagógiai gyakor-

lata, a kritika-önkritika is a közösségi és gyakorlatorientált pedagógia modelljébe illeszkedett.  

A kritika-önkritika keretében a kollégium tagjai összegyűltek, és nemcsak egymás munká-

ját értékelték, hanem saját magukét is. Ez a gyakorlat nemcsak a közösség értékeinek és  

osztály-kötöttségének a tudatosítását és az ettől való eltérések korrigálását akarta elérni,  

hanem egyben egy remélt és elképzelt demokratikus nyilvánosság próbája is volt. Azonban  

a kritika-önkritika gyakorlatának értékelése komoly szórást mutat a kollégisták visszaemléke-

zéseiben: voltak, akiknek a formálisan demokratikus kollégiumi gyakorlatokat torzító informális 

hierarchiák okoztak sérüléseket (a közösség uralkodó tagjai könnyebben és nagyobb súllyal 

fejezhették ki véleményüket), míg mások arról számoltak be, hogy a népi kollégiumi mozgalom 

volt az első tér, ahol nem kellett szégyelleniük magukat paraszti származásuk miatt, és ahol 

elkezdhették lebontani az alávetett osztályhelyzetük belsővé tett formáit.

Végjáték és mozgalmi tanulságok

A népi kollégiumi mozgalom a második világháború után teljesen más léptékben, de sok 

szempontból hasonló logikák mentén működött, mint a korábbi időszakban. Ugyanúgy kiemelt 

szerepet kapott a közösségi lét és az aktivista munka, azonban az 1945 és 1949 közötti rövid 

időszakban ez már komoly állami hátszéllel működött. A mozgalom kommunista elköteleződé-

sének és önigazgató demokratikus működésének ötvözése csak rövid ideig volt fenntartható. 

A többpártrendszer végével és a kommunista párt hatalomkoncentrációjával 1948-1949-re  

az utóbbival szövetséges, de mégis saját útjait járó NÉKOSZ működése is ellehetetlenült, mi-

vel a népi kollégisták meg akarták tartani saját autonómiájukat, sőt, bizonyos helyezekben 

azt is kinyilvánították, hogy valójában ők a kommunista mozgalom igazi letéteményesei. Ez a 

konfrontáció 1949-re a mozgalom formálisan saját döntéseként megjelenő, de valójában külső 

erők hatására történő önfelszámolásában tetőzött.

A mozgalom szétesésével az egykori népi kollégisták életpályája éppen az az egyéni 

társadalmi mobilitás és integráció lett, amit el akartak kerülni. A népi kollégiumok tagjai meg-

szűntek egy mozgalom részeként működni, és egyénileg integrálódtak a Kádár-rendszerbe, 

melynek technokratái és értelmisége lettek, akár a mozgalom egykori céljai közé tartozó szak-

politikai kérdésen dolgoztak (mint például Gyenes Antal a Szövetkezeti Kutatóintézet vezetője-

ként), akár kulturális alkotásokban dolgozták fel az uralkodó rendbe integrálódó parasztfiatalok 

traumáit (lásd például Jancsó Miklós: Oldás és kötés; Tóth Béla: Mi, janicsárok munkáit). Ez 

a társadalmi életpálya nem pusztán a népi kollégistákra volt jellemző: a II. világháború után 

paraszt- és munkásszármazású fiatalok tömegei kerültek be abba a felsőoktatási rendszerbe 

(Takács, 2008), amelynek értékei és elvei sok szempontból tovább vitték a korábbi uralkodó 

osztályok értékrendjét.

A népi kollégiumi mozgalom utólagos méltatása sokszor éppen ezeknek az értelmisé-

gieknek a névsorolvasásába fullad és Mérei Ferenc, Jancsó Miklós, Nagy László, Psota Irén, 

Juhász Ferenc, Bacsó Péter neveit sorolva azt bizonygatja, hogy mennyi „nagy szellemet” 

adott a mozgalom az országnak. Azonban ez a névsorolvasás éppen a mozgalom által meg-

haladni akart egyéni társadalmi mobilitás ünneplése és a mozgalomnak az uralkodó rendbe 

történő betagozódásának látlelete, hiszen az nem nagy értelmiségieket, hanem a parasztság-

gal együtt élő és annak elnyomását felszámoló mozgalmárokat akart termelni. Így az egykori 

népi kollégisták épp azt az utat járták be a Kádár-korban, amit a Horthy-kor uralkodó osztálya 

szánt nekik: parasztszármazású értelmiségiként „felfrissítették” az uralkodó társadalmi rendet, 

azonban az államszocializmusban proletarizálódó parasztság helyzetén összességében nem 

tudtak változtatni.

A népi kollégisták nem pusztán az oktatási rendszert, hanem az azt fenntartó osztálytár-

sadalmat is meg akarták változtatni, azonban mozgalmuk csak az oktatási rendszerben részt-

vevőket szervezte meg. Bár kísérleteztek népfőiskola-alapítással, hogy gyakorló paraszt-gaz-

dákkal is együtt tudjanak működni, ám ez nem járt sikerrel. Azonban éppen az oktatási 

rendszerben átélt egyenlőtlenségek vezették a népi kollégistákat ahhoz, hogy felismerjék saját 

elnyomott helyzetüket és ezt rendszerezve önmagukat szervezzék. Mindez nem egy légüres 

térben történt, hanem egy olyan közegben, ahol az 1945 előtti és utáni uralkodó politikai pro-

jektek megpróbálták bekebelezni a mozgalmat. A népi kollégiumi mozgalom története pedig 

éppen annak az ellentmondásnak a sodrában alakult, ahogy a kollégisták egyszerre függtek 

ezektől az uralkodó rendektől, és közben próbáltak függetlenedni is tőlük.

A kollégisták célja nem a totális függetlenség, hanem a szövetségesektől való függés 

lett volna, azonban a kizárólag diákokból álló népi kollégiumi mozgalmat anyagi szükségletei a 

mindenkori uralkodó rendhez és nem saját osztályához, a parasztsághoz kötötték. Így az 1945 

utáni erőforrásgazdag időszakban sem egy, a saját társadalmi osztályukat, a parasztságot de-

mokratikusan megszervező mozgalomtól, hanem az új uralkodó rendet kialakító Magyar Kom-

munista Párttól függött a kollégiumi hálózat. A mozgalom elveivel és céljaival egyező anyagi 

alap hiánya folyamatosan nehezítette és torzította azt a céljukat, hogy ne az uralkodó társa-

dalmi rend paraszti származású tagjai, hanem éppen ezzel a renddel szemben a parasztság 

szövetségesei legyenek.

A népi kollégiumi mozgalom történetének hármas tanulsága van. Egyrészt az a tény, hogy 

anyagi kiszolgáltatottság miatt a kulturális és pedagógiai öntudatképzés lett a népi kollégium 

központi és szinte egyetlen eszközrendszere, intő jel, hogy az anyagi alapokkal bíró osztályszö-

vetségek hiányában a döntően kulturális alapon létrejövő szolidaritás milyen ingataggá válhat. 

Ez a népi kollégiumi mozgalom esetében meg is történt, amint a gyors és erőszakos moder-

nizációs projektbe kezdő kommunista pártnak nem egy tőle független és a szegényparaszt-

sághoz kapcsolódó, hanem egy ellenőrzés alatt tartható értelmiségre volt szüksége. Másrészt 

azt is bizonyítja, hogy sem a parasztfiataloknak nyújtott oktatás, sem az alternatív pedagógiai 

formák, sem pedig a népi kultúra használata nem írható le pusztán a parasztság vagy az ural-

kodó osztály eszközeként. Valójában mindkettő egy olyan küzdőtér volt, ahol az osztályhelyze-

tek összecsapása és az uralkodó osztály részéről az alávetett osztályokhoz kötődő értelmiség 

bekebelezési kísérlete zajlott. Harmadrészt azonban azt is felvillantja, hogy minden történeti 

kényszerítő erő ellenére milyen lehetőségeket nyithat egy olyan mozgalom, ami nem egyéni 

osztálymobilitás, hanem az osztályszolidaritás logikája szerint szervezi meg önmagát.
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Marisol León ügyvédként dolgozik a Kaliforniai Igazságügyi Minisztériumban bevándorlási és fogyasztóvédel-

mi kérdésekkel, valamint a büntetésvégrehajtási rendszerben felmerülő visszaélésekkel kapcsolatos és diszkri-

minációs ügyekben. Korábban Mexikóban és Brazíliában és társadalmi mozgalmakkal dolgozott. – a szerkesztő  

megjegyzése

Eredeti megjelenés: Marisol, L. (2006). Learning to Fight: The MST’s Escola Nacional and its Pedagogy of Resistance.  
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Kivonat

A Földnélküli Vidéki Dolgozók Mozgalma (O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, MST) a széles körű földfoglalásokat és más társadalmi-gazdasági és politikai eredménye-

ket ért el azáltal, hogy a mezőgazdasági reformért1 folytatott munkájába beépítette az osztály-

harcot. Így a fizikai harchoz és a föld követeléséhez kapcsolódva az MST megalakulásától fogva 

részt vett a sem terra2 (földnélküliek) politikai képzésében, ami „arra a folyamatra utal, amelynek 

során megtanuljuk érzékelni a társadalmi, politikai és gazdasági ellentmondásokat és fellépünk 

a valóság elnyomó elemei ellen” (Freire, 2005, p. 35). Az MST számára ez a politikai képzés döntő 

fontosságú egy alternatív szocialista „nemzet felépítésében, amely szabad, gazdag és igazsá-

gos, a polgárok olyan nemzete, amelyből senki sem marad ki” (Flavio, d.n., p. 24).

Az elmúlt 22 évben Brazília változó társadalompolitikai bel- és külpolitikája, valamint  

az MST változó szükségletei is befolyásolták az MST különböző megközelítési módjait a po-

litikai képzés kérdéséhez. A múltban ez különböző kurzusok és partnerkapcsolatok, sőt két 

országos iskola létrehozását jelentette. Az Escola Nacional Florestan Fernandes (Florestan 

Fernandes Országos Iskola) felépítése az MST-nek azt az igényét képviseli, hogy a mozga-

lom vezetőinek gyakorlati és tudományos készségeit fejlesszék (capacitação de quadros).  

Ebben az írásban az Escola Nacional többdimenziós pedagógiáját elemzem, amely a munkán,  

a tanuláson, a szervezésen és az emberi kapcsolatokon alapul, hogy a földnélküliek jobban 

tudják kezelni azt a sokféle szükségletet, ami munkájuk során és az általuk megélt valóságban 

felmerül. Ennek során az iskola pedagógiáját kifejezetten az iskola építésének módszertanával 

és szervezeti felépítésével, valamint az iskola által kínált kurzusokkal és az iskola fizikai működ-

tetésével kapcsolatban vizsgálom. Ezen túl amellett érvelek, hogy a kultúra az Escola Nacional 

többdimenziós pedagógiájának ötödik dimenziója, és kritikát fogalmazok meg azzal kapcso-

latban, ahogyan az Escola Nacional és az MST egésze a mentális egészség kérdését kezeli. 

Végül példákat hozok arra, hogy az Escola Nacional diákjai hogyan hasznosítják a tanultakat, 

miután visszatérnek közösségeikbe.

 

Az MST rövid története

Brazília gyarmati öröksége továbbra is formálja az ország faji, osztály- és hatalmi viszo-

nyait és a mezőgazdasági reform problémája kifejezetten jó példája ennek a gyarmati ha-

gyatéknak. Miután a portugál uralom alatt nagy földterületeket osztottak ki egy elit kisebb-

ségnek, ez a kisebbség még jóval Brazília 1822-es függetlenné válása után is fenntartotta 

monopóliumát a földtulajdon felett. Napjainkban Brazíliában a legmagasabb a földtulajdon 

koncentrációja a világon és az ország teljes lakosságának mindössze egy százaléka birto-

kolja a földterületek 50%-át (Dawkins, 2005, p. 3). Bár az országban tettek néhány kísérletet  

 

1 Ez lényegében a föld igazságosabb újraosztását jelenti – a szerkesztő megjegyzése
2 A szerző az eredeti szövegben sok portugál kifejezést használ, ezeket a magyar fordításban is megjelentettük, jellemzően 

zárójelben – a szerkesztő megjegyzése 

a mezőgazdasági reformra3, ezek mind nagy ellenállásba ütköztek a továbbra is hatalmon 

lévő földbirtokos elit részéről. Amikor például João Goulart4 kormánya megpróbálta korlátozni  

a földbirtokos elit hatalmát, az katonai puccsot és 21 éves diktatúrát eredményezett. Ezt kö-

vetően maga az önkényuralmi rezsim tett kísérletet a mezőgazdasági reformra és bevezette  

az 1964-es földtörvényt, amely kimondta, hogy: „A magántulajdon elkobozható, amennyiben 

azt nem művelik, ha konfliktus van a tulajdonos és a munkások között, vagy ha környezeti károk 

keletkeznek”.5 Azonban kevesen voltak, aki betartották volna akár ezt, akár más földtörvénye-

ket. A törvények mellőzése, valamint a diktatúra elnyomásával szembeni általános ellenállás a 

70-es évek végén és a 80-as évek elején számos mozgalom felemelkedéséhez vezetett, ame-

lyek mind mezőgazdasági reformért küzdöttek.

A Földnélküli Vidéki Dolgozók Mozgalmának ereje a változó társadalmi-politikai belföldi 

és nemzetközi viszonyok ellenére is több mint két évtizede töretlen. Az MST eddig a 27 brazil 

államból 23-ban szerzett támogatást, és a közel kétmillió ember, aki eddig részt vett az MST-

ben, gyakran különböző társadalmi-gazdasági, regionális és kulturális háttérrel rendelkezik. 

2003-ig az MST „képes volt rákényszeríteni a brazil kormányt, hogy 20 millió hektár földet  

osszon újra 350.000 család között” (Wolford & Wright, 2003, p. xiii).

Az MST azáltal valósította meg kiterjedt földfoglalásait és más társadalmi-gazdasági és 

politikai vívmányait, hogy mezőgazdasági reformért folytatott munkájába beépítette az osztály-

harcot. Így az MST a fizikai harcot és a föld iránti követelést kezdettől fogva összekapcsolta az 

aktivisták (militantes) és a vezetők (dirigentes) politikai képzésével, ami „arra a folyamatra utal, 

amelynek során megtanuljuk érzékelni a társadalmi, politikai és gazdasági ellentmondásokat 

és fellépünk a valóság elnyomó elemei ellen” (Freire, 2005, p. 35). Az MST számára ez a poli-

tikai képzés döntő fontosságú egy alternatív szocialista „nemzet felépítésében, amely szabad, 

gazdag és igazságos, a polgárok olyan nemzete, amelyből senki sem marad ki” (Flavio, d. n., 24).

Az MST-n belüli politikai képzés rövid története6

Az elmúlt 22 évben Brazília változó társadalompolitikai bel- és külpolitikája, valamint az 

MST változó szükségletei befolyásolták azt, hogy az MST milyen különböző módokon közelí-

tett a bázis (base), vagyis az összes földnélküli ember, az aktivisták (militantes) és a vezetők 

(dirigentes) politikai képzéséhez. Kezdetben a mozgalmon belüli politikai képzés a vezető- 

 

3 Az MST előtti kísérletekre példa a Parasztok Ligája (Ligas Camponesas) az 1960-as évek közepén és a Lelkipásztorok 

Földbizottsága (Comissão Pastoral da Terra, CPT), amely a kisgazdákat szervezte az 1970-es években, és az MST-vel is 

együttműködött az 1980-as évek közepén.
4 João Goulart (1918-1976) brazil politikus, aki az ország elnöke volt 1956 és 1964 között. Hatalmát egy katonai puccs 

döntötte meg. Goulart-t az ország utolsó baloldali elnöknek tekintették Luiz Inácio Lula da Silva 2033-as megválasztásáig.  

– a szerkesztő megjegyzése
5  Az 1988. évi brazil alkotmány 184-191. cikkei védik a földkisajátításokat, ha a földek nem szolgálnak „társadalmi funkciót” 

(pl. rabszolgamunka alkalmazása, környezeti károk, nem termőföldek).
6 Ezen információk többségét, ha nincs is idézőjelbe téve, az MST “A FORMAÇÃO NO/DO MST: trajetória, iniciativas  

e desafios de um processo coletivo” (Képzés az MST-ben és az MST-ről: egy kollektív folyamat pályája, kezdeményezései  

és kihívásai) című dokumentumából vettem át és fordítottam.
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képzésből (formação de lideranças) állt, amelynek célja a földnélküliek szervezése volt a sa-

ját táboraikban7 és telepeiken8, miközben fejlesztették az osztálytudatot, és az olyan konkrét 

kérdéseket vitattak meg, mint például a toborzás. 1985-ben az MST részt vett a katolikus 

egyházakhoz köthető szakszervezeti iskolák által szervezett egyhetes politikai kurzusokon. 

Ezzel egyidejűleg az MST Nemzeti Koordinációja az ülésein kínált politikai kurzusokat, majd 

1987-ben elhatározta, hogy egy kétéves országos kurzust indít fiatal aktivistáknak (monitores):  

„az volt a fő cél, hogy kiképezzük azokat a vezetőket, akik megszervezik a mozgalmat az egyes 

államokban az autonóm és független mozgalomról alkotott elképzeléseink szerint, a korábbiak-

hoz képest új jellemzőkkel és küzdelmekkel” (A Formação, n. d.).9 Ezt követően az MST a moz-

galom a saját szükségleteivel kívánt foglalkozni és nem vett részt többé a szakszervezeti iskolák  

által szervezett kurzusokon. A mozgalomnak a Brazília északkeleti részén történt erőteljes ter-

jeszkedése miatt az MST 1988-ban különböző Részlegeket (Setores) hozott létre, köztük egy 

Képzési Részleget, amely az MST különböző szintjein (azaz a bázis, az aktivisták és a vezetők 

szintjén) történő politikai képzés felügyeletéért lett felelős.

Az 1990-es évek elején az MST növekvő országos terjeszkedése szükségessé tette  

a közösségi termelési formák ösztönzését, és a Vidéki/Központi Szervezési Központok (Labora- 

tórios Organizacionais de Centro/Campo) révén kísérletet tett a tömeges politikai képzésre 

is. Miközben ezek az országos központok a nagyobb léptékű szerveződésen dolgoztak, nem 

vették tudomásul azt, hogy az MST tagjai milyen sokféle valóságban élnek és milyen sokféle 

szükségletük van. Ezt követték a regionális miniközpontok, amelyek végül létrehozták a Terme- 

lésbe Integrált Képzéseket (Formação Integrada à Produção, FIP) – ezek olyan kurzusok, ame-

lyeken több telep tagjai vettek részt kb. 30 napon keresztül. A FIP kurzusai figyelembe vet-

ték a helyi valóságokat, és váltakozó szakaszokban szerveződtek: egyenlő időt biztosítottak  

a földművelésre és a tanulásra. Ezek a kurzusok regionális szinten is zajlottak, és hattól kilenc 

hónapig tartottak. A Központok, a miniközpontok és a Termelésbe Integrált Képzések mind  

a közösségi szerveződés fontosságát hangsúlyozták, összekapcsolva a közösségi szervező-

dést a termeléssel és a telepek mindennapi valóságával. 

Egy másfajta kurzus megjelenése nem jelentette azt, hogy egy korábbi kurzus többé ne 

valósult volna meg. Például a Nemzeti Koordináció ülésein tartott politikai képzésre a Terme-

lésbe Integrált Képzések megalakulása után is sor került. Továbbá, ahogy a különböző rész-

legek egyre szervezettebbé váltak, új igény merült fel az MST-n belül: ez volt a képessé tétel  

 

7 Portugálul: assentamento. Az MST által kidolgozott földfoglalási módszer első szakasza, amely abból áll, hogy földnélkü-

liek egy csoportja elfoglal egy olyan földterületet, amely magánszemélyek, szervezetek vagy a kormány tulajdonában van. 

Az MST ezeket a táborhelyeket olyan jogi lépésekkel védi, amelyek a tulajdonjog jogszerűségét kérdőjelezik meg. Egyes 

földterületek hamisított dokumentumok alapján tartoznak bizonyos emberekhez, egyes földtulajdonosok megsértik az or-

szágos és a nemzetközi szabályozásokat, vagy adócsalásokat követnek el stb. A táborokban élők megművelik az adott földet 

és házakat építenek a közösségnek. – a fordító megjegyzése
8 Portugálul: acampamento Az MST által kidolgozott földfoglalási módszer második szakasza arra a helyzetre utal, ami-

kor a tábor megnyerte a jogi csatát, és megkapja az általa gondozott föld feletti törvényes birtoklás státuszát. – a fordító  

megjegyzése
9 Hangsúlyozva függetlenségét a Lelkipásztorok Földbizottságától és a szakszervezeti mozgalmaktól.

(capacitação), vagyis a gyakorlati és tudományos készségek fejlesztése, ami képessé te-

szi az egyént a feladatok elvégzésére. Végül az MST létrehozta két saját országos iskolájá:  

az egyik a termeléshez kapcsolódó gyakorlati készségek fejlesztésére összpontosított (ez az 

Escola Josué de Castro–ITERRA Rio Grande do Sul városban), a másik pedig az MST aktivis-

ták és vezetők politikai képzésére (ez az Escola Nacional, amelynek ekkor még nem volt fizi-

kai helyszíne). 1990-ben az MST megrendezte az első országos aktivista alapkurzust (Curso  

Básico para Militantes). A mozgalom a mai napig megtartja ezt a kurzust, de minden évben más  

és más helyszínen, hogy elismerje és kielégítse az egyes MST-települések eltérő igényeit.

Az 1990-es évek közepén az MST politikai képzésének módszertana a neoliberális 

politikák felerősödésének kezelésére összpontosított. Az MST létrehozta a képzők képzését  

(formação de formadores), amely a toborzási és szervezési technikák fejlesztéséről szólt.  

Ebben az időszakban az MST partnerkapcsolatokat kezdett kialakítani állami egyetemekkel,  

hogy kurzusokat biztosítson a földnélküliek számára a pedagógia és a brazil történelem téma-

körében. Ezen kívül, felismerve a szolidaritás szükségességét a társadalmi-politikai, gazdasági 

és kulturális autonómiáért folytatott küzdelemben, a Via Campesina10 nevű hálózat révén kap-

csolatokat kezdeményezett más latin-amerikai parasztmozgalmakkal is.

2000-ben az MST politikai képzésének szemlélete a mozgalom különböző szintjeinek – 

bázis, aktivisták, vezetők – a fejlesztésére összpontosított. A bázisnak szóló képzési program 

a földnélküliek politikai képzésével (a tudatosság és a szervezettség növelésével) foglalkozott. 

Más országos kezdeményezések továbbra is az MST aktivisták politikai képzésére fókuszáltak. 

Ezek a programok együttesen vitát indítottak el a vezetők hatékony részvételről és a vezetés-

ről magáról. A viták eredményeképpen „a vezetők már egy meghatározott számú szervezett 

családért lettek felelősek az egyes táborokban és telepeken, nemcsak egy bizonyos földrajzi 

területért” (A Formação, d. n.). Így ezeknek a vezetőknek a készségfejlesztése és képessé  

tétele (capacitação) egyre inkább hangsúlyos igénnyé vált az MST számára. 2005-ben pedig 

megvalósult az Escola Nacional Florestan Fernandes fizikai felépítése is.

Bevezetés az Escola Nacionalba

„Feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas –  

Miután a forradalom megvalósult az iskolákban, a nép  

az utcákon is el fogja kezdeni azt” 

Florestan Fernandes

2005. január 23-án az MTS megnyitotta az Escola Nacional Florestan Fernandes11-t, 

amely egy olyan tér, ahol a földnélküli vezetők a kritikai-elemző és gyakorlati készségeiket 

  

10 Szó szerint „a parasztok útja”, egy 1993-ban Monsban (Belgium) alapított nemzetközi parasztmozgalom. – a fordító meg-

jegyzése
11 Az Escola Nacional szó szerint Országos/Nemzeti Iskolát jelent. Nevét Florestan Fernandes szociológusról kapta. 
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fejleszthetik annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek a sokszínű közösségek és a moz-

galom szükségleteinek. Bár az Escola Nacionalt az MST országos felsőoktatási intézménye-

ként emlegetik12, ez valójában nem egy egyetem, és nem is működik úgy, mintha egyetem 

lenne. Míg az Escola Nacional valóban egyetemi szintű képzést nyújt a diákoknak, pedagó-

giája az MST politikai képzésének ideológiáját testesíti meg, amely a földnélküliek öntudatra 

ébresztésén (conscientização)13 és a brazil társadalom alternatív szocialista nemzetté való 

átszervezésén alapul.  ndrea Batista, aki az iskola politikai oktatási koordinációjáért felelős 

csoport (Escola Nacional Coordenação Política Pedagógica, CPP) hat tagjának egyike, Paulo 

Freirét és Anton Makarenkót említi14, mint akik az Escola Nacional pedagógiájára a legna-

gyobb hatással voltak.

Batista még amellett is érvel, hogy az MST diákjainak politikai képzése és képessé  

tétele többdimenziós megközelítést igényel, melyek a következők: tanulás, munka, szervezés 

és emberi kapcsolatok. Ezek a dimenziók és a dimenziók metszéspontjai valóban egyrészt 

Freirének a párbeszédre építő alternatív, felszabadító oktatási megközelítésére, másrészt  

Makarenko15 gondolataira utalnak a munka, a kikapcsolódás és a „tudatos” fegyelem jelentő-

sége szempontjából. Ebben az írásban az Escola Nacional munkán, tanuláson, szervezésen és 

emberi kapcsolatokon alapuló többdimenziós pedagógiáját elemzem, melynek célja, hogy a 

földnélküliek könnyebben megbirkózzanak sokszínű valóságaik szükségleteivel, és hogy olyan 

készségeket szerezzenek, amely a mozgalom országos népi programjának elképzeléséhez  

és felépítéséhez szükségesek. Ennek során megvizsgálom az iskola által megtestesített több-

dimenziós pedagógiát az építés módszertanának, a szervezeti felépítésnek, a kínált kurzusok-

nak és az iskola fizikai működtetésének összefüggésében.

Az építés módszertana: tanuljuk meg hogyan építsünk alternatív iskolát! 

Az Escola Nacional építése 2000. május 22-én kezdődött a Sao Paulotól 60 km-re fekvő 

Guararema városában. Az MST korábban azonosította, hogy szükség van egy olyan iskolára, 

amely kifejezetten az MST vezetők gyakorlati és tudományos készségeinek fejlesztésével 

foglalkozik. Bár Batista szerint az iskolát még mindig építik (jelenleg további kollégiumi szo-

bák, egy könyvesbolt és egy hivatali épület építése, valamint az iskola egyes elemeinek átala-

kítása zajlik), az Escola Nacional 2005. január 23-án ünnepelte megnyitóját. Ez alatt az öt év 

alatt 1.500 önkéntes (többnyire földnélküli táborokban és telepeken élő emberek), körülbelül 

30 fős önkéntes brigádokba (brigadas de trabalho voluntario) szerveződve építették az iskolát.  

Az önkéntesekből álló csoportok egyenként két-három hónapra jöttek dolgozni, miközben mér-

nökök és építészek eligazításával és útmutatásával építkezési ismereteket tanultak. Az önkén-

12 Az országos kurzusok legmagasabb koncentrációjának kézben tartása miatt.
13 „A társadalmi, politikai és gazdasági ellentmondások érzékelésének, és a valóság elnyomó elemeivel szembeni fellépés-

nek a megtanulására utal” (Freire, 2005, p. 35).
14 Ebben az esszében inkább Freire hatásaira összpontosítok.
15 Anton Szemjonovics Makarenko (1888-1939) szovjet író és pedagógus. Pedagógiájának középpontjában az önigazgató 

kollektíva áll, amely segíti a társadalom számára hasznos állampolgárok nevelését és az autonóm személyiség létrejöttét.

tesek napközben dolgoztak, este pedig háromfajta tevékenységben vettek részt: 1.) politikai 

képzés (a brazil történelemről, a munkásosztály küzdelmeiről, és az MST felemelkedéséről);  

2) gyakorlati készségfejlesztés (néha például villanyszerelőktől kaptak útmutatást/segítséget); 

és 3) általános műveltség.

Batista visszaemlékszik arra, ahogyan néhány esti politikai képzésen segített és szerinte 

ezek fontos szerepet játszottak az önkéntesek mindennapjaiban: „Ennek jelentős összetevője 

az önkéntes munka értékének megmentése, amely létfontosságú egy új társadalom felépí-

téséhez, és annak megértéséhez, hogy ezt a módszertant az önkéntes munka hozza létre”  

(Batista, terepnapló).16 Tehát önkéntesek érkeznek az Escola Nacional építkezésére, részt 

vesznek műveltségi órákon és a történelemről és a politikáról tanulnak, miközben az Escola Na-

cional közös felépítéséhez szükséges gyakorlati ismereteket is elsajátítják (ezeket később biz-

tosan felhasználják majd a saját táboraikban és telepeiken is). Mindazonáltal az Escola ezzel  

az építési módszerrel néhány problémába ütközött. Amikor az önkéntes brigádok hazamentek 

és új önkéntesek érkeztek, az építkezés üteme megszakadt, mert az új brigádoknak még el  

kellett sajátítaniuk az alapvető műszaki készségeket. Emiatt az iskola létrehozta az Állandó 

Brigádot (Brigada Permanente), amely összeköttetésként szolgált a különböző jövő-menő brigá-

dok között. Így az Escola Nacional építési módszertana fizikailag maga is egy közösen kialakí-

tott alternatív teret képvisel – egy olyan „új iskolát”, amely megfelel egy új társadalomnak, ahol  

a munka, a tanulás és a belső szerveződés segít az emberi kapcsolatok kialakításában és ami 

elősegíti az MST által támogatott értékeket: a szolidaritást, a barátságot és a felelősséget.

Háromezer ember jelent meg az Escola Nacional megnyitóján. Röviddel ezután az iskola 

egy négynapos szemináriumot rendezett, hogy megvitassák a más országokban folyó politikai 

képzésekkel kapcsolatos korábbi tapasztalatokat/megközelítéseket. A szemináriumon 1500 

ember vett részt, köztük egy nicaraguai oktató is. A korábbi ellenállási mozgalmak és politikai 

képzési folyamatok módszertanának tanulmányozása és elismerése rendkívül fontos az MST 

számára, és jelentős szerepet játszik az MST szükségleteinek újradefiniálásában, ahogyan ők 

is különböző történelmi pillanatokkal találják szembe magukat. Ez a fajta folyamatos önérté-

kelés a szervezet minden szintjén megfigyelhető, a bázisközösségektől (nucleos de base)17  

a Nemzeti Igazgatóságig (Direcção Nacional).

Tanuljuk meg, hogyan szervezzük meg a decentralizációt! 

„A mozgalom… egy gépezet”

Az Escola Nacionalnak, akárcsak a mozgalom egészének a szervezeti felépítése a kol-

lektívákra épül. Például az Escola Nacional Általános Koordinációját 10 fő alkotja, és három kü-

lönböző alosztálya van: a Politikai Pedagógiai Koordináció (Coordenação Política Pedagógica, 

CPP, amely a kurzusok koordinálásáért és felügyeletéért felelős), a Pénzügyi Koordináció 

(a számlákért és a projektekért felelős), és az Adminisztratív Koordináció (amely a karban-

16 A szöveg 2006-ban jelent meg – a szerkesztő megjegyzése
17 Minden földnélküli része ennek a decentralizált infrastruktúrának. A bázisközösség (nucleos de base) a legkisebb szerve-

zeti egység (instancia), amely táborlakókból (acampado) és telepesekből (assentado) áll. 
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tartással, az infrastruktúrával, az építéssel stb. foglalkozik). Mindegyik alegységnek van egy-

egy képviselője az Általános Koordinációban, amely kéthetente ülésezik. Ezen koordinációs 

csoportoknak minden tagja az egyetemen él, és ők alkotják az Escola Nacional saját Állandó 

Brigádját, amely az iskola építése során felállított állandó brigádhoz hasonlóan összeköttetést 

biztosít a különböző szervezeti egységek jövő-menő (vagy rövidebb időt eltöltő) tagjai – vagyis 

a diákok, tanárok és önkéntesek – között. Ez a decentralizált infrastruktúra megkönnyíti a kom-

munikációt az állandó brigád tagjai és a közösség egésze között – feladataik és felelőssé-

geik delegálását, az Escola Nacional általános értékelését, valamint a különféle módszertani  

és pedagógiai szemléletek egymással történő megosztását is.

Wagner Queiroz, aki Bahia állam egyik legrégebbi telepén, a Mariana Telepen élt nagy-

szüleivel, és jelenleg az Escola Nacional „Szociális igazgatás és menedzsment” kurzusán vesz 

részt, ezt a szervezeti megközelítést az MST egészének összefüggésébe helyezi: „Az egész 

egy szervezési folyamat: a Nemzeti Igazgatóság (Direcção Nacional), az Országos Koordiná-

ció (Coordenação Nacional) és a Regionális Koordináció (Coordenação Regional) módszer-

tana. A mozgalom önmagában egy gépezet, és mindenki részt vesz annak megteremtésében. 

Ez egy épülő iskola – a baloldali mozgalmaké, és nem csak az MST-é. Itt minden változékony, 

itt semmi sincs rögzítve. Megvitathatjuk együtt és változtathatunk rajta. Ez egy közösségi vita-

folyamat és építkezés az iskola ideológiai alapvetései mentén” (Queiroz, terepnapló).

A diákok maguk is részt vesznek ebben a közösségi építési folyamatban a bázisközös-

ségekben (nucleos de base) való tagságuk révén. Ahogyan a táborokban és a telepeken, úgy 

az Escola Nacionalban is bázisközösségekbe szerveződnek a diákok, amelyek a párbeszéd és 

az állandó önértékelés tereként szolgálnak. Általában nyolc-tíz diák alkot egy bázisközösséget, 

amelynek tagjai együtt tanulnak, vitatkoznak és dolgoznak. Míg a táborok és telepek bázis-

közösségei a fizikai közelség vagy a rokonság alapján szerveződnek, a Politikai Pedagógiai  

Koordináció az Escola Nacionalban a bázisközösségek szervezésénél figyelembe veszi a tagok 

nemét, származási helyét, életkorát stb., hogy a hálózatépítés és a tanulási tapasztalatok mi-

nél sokszínűbbek legyenek. Maguknak a bázisközösségeknek két koordinátora van, egy férfi 

és egy nő, valamint vannak képviselőik is, akik az egész iskolát érintő ügyekben csoportokat 

(equipe) alkotnak (pl. sport, egészségügy, társadalmi nemek stb.), és lényegében ugyanúgy 

működnek, mint az MST Részlegei (Setores)18, csak kisebb léptékben. Bár a diákok előre meg-

határozott bázisközösségekbe kerülnek, arról maguk dönthetnek, hogy milyen csoportban 

szeretnének részt venni. Ezen kívül az Escola Nacionalnak is vannak saját részlegei, amelye-

ket az Állandó Brigád tagjai alkotnak (ezek a Pedagógiai Támogatási Részleg, az Általános 

Szolgáltatási Részleg és a Pénzügyi Részleg).

Ez a szervezeti megközelítés megkönnyíti az Escola Nacional különböző kurzusai-

nak szervezését. Először is, az MST Nemzeti Koordinációja az MST különböző Részlegeitől  

kapott jelentések alapján azonosítja, hogy milyen típusú kurzusokra van szüksége a mozga- 

 

18 A Részleg egy másik szervezeti egység, amely a különböző bázisközösségek képviselőiből áll. Az MST egésze a következő 

országos részlegekből áll: Oktatási Részleg; Egészségügyi Részleg; Kommunikációs Részleg; Kulturális és Ifjúsági Részleg.

lomnak (ami lényegében arra alapul, hogy maguk a bázisközösségek milyen szükségleteket 

azonosítottak). Noha – Batista elmondása alapján – a Politikai Pedagógiai Koordináció (CPP)  

nem mindig tudja megvalósítani a kívánt kurzusokat (például, ha nem találnak partnerintéz-

ményt, amely támogatná), ezek a kurzusok továbbra is szerepelnek azon a listán, amit a jövő-

beli tervezések során figyelembe vesznek. Miután a kurzusokat kiválasztották, mindegyiknek 

lesz egy felelőse a CPP-ben, aki azt a Kurzus Koordináció (Coordenação da Turma) tagjaként 

végig felügyeli. Ez utóbbiban a bázisközösség diákképviselői is részt vesznek. A kurzusok 

felelősei a CPP üléseire rendszeresen friss hírekkel, információkkal, panaszokkal stb. térnek 

vissza az adott kurzussal kapcsolatban. A CPP kijelölt képviselői beszámolnak az Escola Naci-

onal Általános Koordinációjának is.

A tanárok maguk is részét képezik ennek a szerveződési folyamatnak az állandó tanárok 

csoportja (quadro fixo de professores) révén, amely a mozgalom vagy a partnerintézmények 

által meghatározott tanárok azon csoportja, akik valamely intézménnyel közvetlen kapcsolat-

ban állnak. Mivel minden tanár önkéntesen dolgozik, és akkor jön tanítani, amikor az ideje 

engedi, a legtöbb tanár nem vesz részt az állandó csoportban. Az állandó csoportban részt-

vevő tanárok azonban részt vesznek az Escola Nacional általános pedagógiai problémáinak 

megvitatása céljából évente kétszer megrendezett megbeszéléseken és értékeléseken is.  

Az első tanévben az Escola Nacional nem tartott ilyen megbeszéléseket, de Batista terepnap-

lójának tanúsága szerint 2006-ban tervezi ezt megtenni, ami kétségtelenül még inkább be 

fogja építeni a tanárok véleményét, ötleteit és kritikáit az iskola építési folyamatába.

Függetlenül attól, hogy a tanárok az állandó csoport részét képezik-e vagy sem, a CPP 

általában az osztály profilja, valamint a kurzus és a mozgalom igényei alapján beszél az egyes 

tanárokkal az adott osztály igényeiről. Batista beszámolója alapján: „Közösen állítjuk össze 

a témák/kérdések részletes menetrendjét, és átbeszéljük velük az egyes módszertanokat”  

(Batista, terepnapló). Egyes tanárok például sokkal több csoportmunkát végeznek, mint má-

sok. Bár az Escola Nacionalnak nincs alaptanterve, van egy ún. minimum tanrendje (curricolo 

mínimo), amely a kötelező témák sorrendjét tartalmazza.19 A filozófia és a társadalmi mozgal-

mak története két ilyen téma, amely „egy olyan összetevő, amelyet [az Escola Nacional] újra 

és újra megvitat, abból a szempontból, hogy mire akar nagyobb hangsúlyt helyezni” (Batista, 

terepnapló). Természetesen a partnerintézményeknek is megvannak a sajátos iránymutatásai 

és elképzelései a kurzusokról, amelyek szintén részét képezik ezeknek a megbeszéléseknek, 

ahogyan a diákok kritikái és javaslatai is. Tulajdonképpen ez a szervezeti megközelítés testesíti 

meg az Escola Nacional többdimenziós pedagógiáját, hiszen a különböző szervezeti egysé-

gek (bázisközösségek, csoportok, részlegek, koordinációk) tagjai közötti folyamatos párbe-

széd és együttműködés segíti a különféle egyéni és közösségi igények kielégítését, miközben 

horizontális kapcsolatokat teremt a szervezeti egységek és tagjaik között. A munka, a tanulás, 

a szervezés és az emberi kapcsolatok különböző dimenziói mind a decentralizált infrastruktú-

rán keresztül lépnek kapcsolatba és táplálják egymást. 

19 Akár formális, akár informális kurzusról legyen szó (a következőkben bővebben kifejtem).
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A szervezeti felépítésnek egy másik fontos szempontja, hogy a kijelölt munkákat is szer-

vezeti egységek szerint szervezik. A diákok felváltva takarítják az iskolát, dolgoznak a zöldsé-

geskertben, főznek vasárnaponként (amikor a konyhai csapatnak szabadnapja van), mosnak, 

könyveket katalogizálnak a könyvtárban, hétvégén őrzik a főbejáratot, és minden egyéb fel-

merülő igénnyel is foglalkoznak. Ez a fajta közös munka (és az önkéntes munka) szervezeti 

modellje számos célt szolgál. Alapvetően ez garantálja, hogy az Escola Nacional önfenntartó 

intézményként tudjon működni, hiszen senkinek nem kell fizetni a munkájáért. Másrészt pedig 

minden egyes tagban a fegyelem és a közös felelősségvállalás érzését kelti. Clairton Buffon, 

aki a Santa Catarina-i telepen lakik és az Escola Nacional „Szociális igazgatás és menedzs-

ment” tanfolyamán vesz részt, így fogalmaz: „Nem azt érezzük, hogy az egyes tevékenységek 

szervezői a felelősek, hanem azt, hogy mi magunk vagyunk felelősek a dolgokért. Beszélünk 

az igényeinkről, amit aztán az osztály visszavisz a különböző szervezeti egységekben és koor-

dinációkban dolgozóknak. Ez az iskola a mozgalom egészének van alárendelve. Minden pár-

beszéd útján történik: a bázisközösségektől a kurzus koordináción át az általános koordiná- 

cióig. Vagyis az iskolára sohasem tekintünk úgy, mint valamiféle különálló dologra. Mi magunk 

vagyunk az iskola” (Buffon, terepnapló).

A decentralizált infrastruktúrán keresztül (amely az MST egészének decentralizált infra-

struktúráján alapul) az Escola Nacional közösségének tagjai elvárásokat és kötelezettségeket 

alakítanak ki az egyénben a közösséggel szemben, és a közösségben is az egyénnel szemben. 

Ezek a felelősségek ösztönzik az egyéni és közösségi fegyelmet is, mivel az egyén felelősnek 

érzi magát a közösséggel szemben, és a közösség is felelősnek érzi magát az egyénnel szem-

ben. Ennek a fajta „tudatos” fegyelemnek az érzése vezérli az egyént és a közösséget afelé, 

hogy felelősséget érezzenek saját közösségeik és a mozgalom egészének szükségletei iránt.

Informális politikai aktivizálás: tanulás a tanteremben

Ahogy korábban említettem, az Escola Nacional által kínált kurzusok két csoportba so-

rolhatók: vannak köztük formális kurzusok (ezeket partnerintézmények kínálják és hivatalosan 

is el vannak ismerve) és informálisak (amelyeket a brazil kormány nem ismer el, de a mozgalom 

„szükségesként” azonosított – ezek általában a földnélküliek politikai és ideológiai képzésével 

foglalkoznak).20 Jelenleg az iskola 43 egyetemmel működik együtt országszerte (többségében 

szövetségi állami egyetemekkel), ami azt jelenti, hogy nem minden formális kurzus helyszíne 

az Escola Nacional. Ez lehetővé teszi a diákoknak, hogy beiratkozzanak helyi vagy hozzájuk 

közel eső egyetemekre, és ott olyan kurzusokra járjanak, amelyeket az illető intézmény és az 

20 Ezekről az informális kurzusokról általában azt mondják, hogy a fiatal aktivisták (monitores) képzésére szolgálnak;  

ők azok az emberek, akik kimondottan a politikai és ideológiai képzés kérdésével foglalkoznak a saját államaikban. A múlt-

ban némely ilyen kurzus olyan problémát tárgyalt, mint az agroökológia, de általában nem gyakorlati szinten. Más kurzusok 

a vezetők számára kulcsfontosságú kérdéseket érintik; ők olyan emberek, akik a képzők (formadores) feladatait végzik és 

akik a toborzási feladatokat (trabalhos de base) vállalják a városok peremén és vidéki területeken. Bár az Escola Nacional 

informális kurzusainak hivatalos elismertetése (és ezzel minden diák „törvényes végzettséghez” juttatása) a jövőben az 

MST egy lehetséges célja lehet, ma sürgősebb – és a földnélküli lakosságot sokkal nagyobb arányban érintő – szükséglet 

valamennyi, jelenleg a táborokban és telepeken működő iskola hivatalos elismertetése.

MST közösen felügyelnek. Így a diákoknak csak akkor kell elutazniuk az Escola Nacionalba,  

ha ez az egyetlen intézmény, ami az adott kurzust megszervezi.

Az elmúlt évben az Escola Nacional a következő kurzusokat kínálta: „Ismeretelmélet”, 

„Vidékszociológia”, „A mezőgazdaság politikai gazdaságtana”, „Brazil történelem”, „Politikai 

filozófia”, „Nemzetközi kapcsolatok”, „Vidéki oktatás” (a Brazíliavárosi Egyetemmel együttmű-

ködésben), „Szociális igazgatás és menedzsment” (a Santo André Alapítvány Egyetemi Köz-

pontjával együttműködésben) és „Latin-amerikai tanulmányok” (a Juiz de Fora-i Szövetségi 

Egyetemmel együttműködésben). Ezek a kurzusok a mezőgazdasági reform nézőpontjára 

alapozott oktatást biztosítanak a diákoknak. A diákok létszáma ezeken a kurzusokon változó, 

de mindegyiken minden államból legalább egy diák van jelen. Általában valamilyen, az adott 

államon belüli koordináló szervezet (akár az Államszintű Koordináció [Coordenação Estadual], 

akár a Regionális Koordináció) jelöl ki vagy azonosít egy vagy két olyan diákot, akik az adott 

államot és annak szükségleteit fogják képviselni az Escola Nacionalban. A kurzusok hossza 

eltérő, bizonyos formális kurzusok elvégzése kettőtől négy évig tart. Minden kurzus – akár 

informális, akár formális – váltakozó szakaszokban zajlik, amelyek az Iskolaidő (Tempo Escola) 

és a Közösségi idő (Tempo Communidade) neveket viselik. 

Az Iskolaidő alatt a diákok délelőtti, délutáni és esti órákra járnak heti hat napon keresz-

tül és emellett más napi teendőkben is részt vesznek (ilyenek a filmvetítések, a szervezett  

místicák21, a kulturális estek stb.). Az Iskolaidő hossza 15 nap és 2 hónap közt változik a kur-

zusoktól és attól függően, hogy azok formálisak-e vagy informálisak (az informális kurzusok 

általában rövidebbek). A Közösségi idő alatt a diákok házi feladatokat és/vagy kutatómunkát 

kapnak, amely lehetővé teszi, hogy a gyakorlatban hasznosítsák az Iskolaidő alatt tanulta-

kat. Ennek a szakasznak a hossza ismét csak változó, de általában nagyjából három hónapig 

tart. A váltakozó szakaszoknak ez a módszertana lehetővé teszi, hogy a diákok összekössék 

az Iskolaidő során a tanteremben vagy azon kívül megvitatott és megtanult elméletet azzal 

a tapasztalattal, amelyet a Közösségi idő során szereznek a közösségeiket sújtó problémák 

és szükségletek kezelésével kapcsolatban. Ezáltal az elsajátított képességeiket (vagyis ezek 

közül a gyakorlatiasabbakat) alkalmazzák, majd visszajelzésekkel, kritikával, javaslatokkal stb. 

térnek vissza az Escola Nacionalba a következő Iskolaidő alatt. Ennek a váltakozó módszer-

tannak a másik fontos előnye, hogy a diákok továbbra is vezetői szerepet vállalhatnak a kö-

zösségeikben. Ezeknek a diákoknak konkrét feladataik és kötelességeik vannak odahaza, és  

a mozgalomnak arra van szüksége, hogy továbbra is végezzék ezeket a feladatokat a Közös-

ségi idő alatt, ugyanakkor az Iskolaidő alatt a stratégiáik és megközelítéseik javítása érdeké-

ben a képességeiket is fejlesztik. Mindez gyakorlatilag lehetővé teszi az MST vezetői számára, 

hogy egyidejűleg dolgozzanak és tanuljanak és így bekapcsolódjanak a mozgalom állandó 

politikai képzési folyamatába az elmélet és a gyakorlat állandó összekapcsolásán keresztül.

21 A mistíca olyan kulturális tevékenységeket jelent, amelyek az MST történelmét erősítik, hogy ezzel segítsenek létre- 

hozni a közös sem terra (földnélküli) identitást – ilyenek például: versolvasások, zene stb.
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Az informális és formális kurzusok mellett az Escola Nacional spanyol nyelvvel és számí-

tógépes ismeretekkel foglalkozó órákat is tart a környéken lakó közösség tagjainak. Adaiana 

Mendes, aki 2006 májusának elején körbevezetett az iskolában, és aki az Escola Nacional  

Politikai Pedagógiai Részlegének tagja, megjegyezte, hogy az Escola Nacional kezdettől fogva 

jó kapcsolatot ápolt a helyi közösséggel, ami „rendkívül fontos, különösen az MST-ről a mé-

diában megjelenő kép fényében” (Mendes, terepnapló). Valóban, a média általában negatív 

fényben ábrázolja az MST-t és az Escola Nacionalt. Kevesen összpontosítanak például az írá-

saikban azoknak a vidéki diákoknak az ezreire, akik az MST nélkül nem kaphattak volna hoz-

záférést felsőoktatási intézményekhez. Buffon tökéletes példája az ilyen diákoknak: „Őszintén 

szólva ez rendkívüli. Hallatlan. Mert az, hogy nekünk, kérges kezű munkásoknak hozzáféré-

sünk legyen egy egyetemhez – hogy egy egyetemen üljünk egy padban –, ez olyasmi, ami  

a mozgalom előtt még csak eszembe se jutott, még álmomban sem. Azt hittem, hogy az egye-

tem nem a munkásosztályé. A munkásnak az a dolga, hogy babot, rizst, kukoricát vessen, amit 

aztán megpróbál eladni” (Buffon, terepnapló).

Ezzel együtt a médiamegjelenések határozottan befolyásolják az Escola Nacionalra  

és az iskola különféle együttműködéseire adott reakciókat. Például 2006. május 16-án Carla 

Borges az O Popular című újságban arról számolt be, hogy sokakat pusztán már az is felbő-

szített, hogy javaslat született két kurzusra – „Földpedagógia” és „Jog” –, amelyeket az MST  

(és más társadalmi mozgalmak a Via Campesinában) a Goiás-i Szövetségi Egyetemmel közö-

sen terveztek támogatni. Például Cyro Miranda, a Goiás-i Ipari Fejlesztést Támogató Egyesü-

let (Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás, Adial) elnöke és a Brazil 

Üzleti Fórum (Fórum Empresarial do Estado) képviselője ezt kérdezte: „Ki fogja az egyetemen 

tanítani ezeket a kurzusokat az MST-nek? Azt tanítják meg nekik, hogy hogyan foglaljanak 

el földeket? … Abszurd, hogy az egyetem erre vevő lenne.” Még az egyetemen belül is, ahol  

a kurzusokat már jóváhagyták (a kurzusok a Nemzeti Földfoglalási és Agrárreform Intézettől22 

kaptak pénzügyi támogatást és az egyetem Oktatási, Kutatási és Kulturális Tanácsának en-

gedélyére vártak), egy jogászprofesszor kijelentette, hogy alkotmányellenes dolog kurzusokat 

szervezni a mezőgazdasági reform résztvevőinek, hiszen ezek a kurzusok a brazil társadalom 

egy bizonyos rétegének szólnak (annak említése nélkül, hogy ezek a kurzusok valójában nem 

rekesztenének ki egyetlen társadalmi réteget sem).

Még egy személyes emailben is, amelyet a Brazíliai Yale Klub (a Yale Egyetem öreg-

diákjainak egy São Paulóban működő szervezete) névtelen tagjától kaptam, nyilvánvalóan 

látszik, milyen torz szemüvegen keresztül szemlélik általában az MST-t, amit olyan sajtóter-

mékeken keresztül népszerűsítenek, mint a Veja23 és az Estado de São Paulo. Az öregdiák 

ezt írja: „Tudnod kell, hogy a legtöbb brazil az MST-t anarchistának tekinti. Remélem, hogy  

az oktatás, amelyben a Yale-en részesültél, megadja neked a képességet ahhoz, hogy a kuta-

tásod tárgyához kiegyensúlyozott kutatói megközelítéssel fordulj. … Talán végül leleplezheted 

22 Portugálul: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA
23 Jobboldali beállítottságúnak tekintett hetilap – a szerkesztő megjegyzése

őket, hogy tényleg anarchisták. Remélem, nem gondolkozol azon, hogy áthelyeztetésedet kérd  

a Guararema ’Egyetemre’”.24

Az öregdiák úgy írta meg az emailt, hogy még csak nem is hivatkozott az Escola Nacio-

nalra a valódi nevén; az egész mozgalmat annyival utasítja el, hogy az „anarchista” szót hasz-

nálja – és mindezt anélkül, hogy alátámasztaná az állításait. Mindazonáltal ezek a reakciók 

azt a befolyásos szerepet tanúsítják, amit ezek a kurzusok (és az Escola Nacional) játszanak 

a mozgalomban és annak népi programjában Brazília számára. Amint ezeknek a kritikáknak 

a hangneme és banális jellege rámutat, a kurzusok és a „Guararema Egyetem” kétségkívül  

a brazil üzleti vezetők érdekeit fenyegetik, akárcsak a Yale-esekét.

Esettanulmány: Szociális igazgatás és menedzsment

Az MST számára egész történelme során mindig kihívást jelentett a szövetkezetek szerve-

zése és hatékony működtetése. Ezért az Escola Nacional az év elején egy szociális igazgatással 

és menedzsmenttel foglalkozó kurzust kínált, melynek célja az volt, hogy ellássa a mozgalom 

már eleve szövetkezetekben vagy ügyintézői pozíciókban dolgozó tagjait a szükséges eszkö-

zökkel és gyakorlati háttérrel, hogy hatékonyabban meg tudjanak felelni közösségeik szükség-

leteinek. A Santo André Alapítvány Egyetemi Központja társfinanszírozza a kurzust és segített 

annak kidolgozásában is. Batista szerint „minden olyan kurzus kidolgozása, amelyet együttmű-

ködéseken keresztül kínálunk, ezt a párbeszédes megközelítést igényli” (Batista, terepnapló).  

Ez az együttműködés azt jelenti, hogy ez egy formális, államilag elismert felsőoktatási kurzus.  

A kurzuson, amelynek középpontjában gyakorlatiasabb elemek állnak, 58 diák vesz részt egész 

Brazíliából (legalább egy diák minden államból), két diák a Kisgazdák Mozgalmával (Movimento 

de Pequenos Agricultores, MPA), egy diák pedig a Gátak Érintettjeinek Mozgalmával áll kapcso- 

latban (Movimento dos Antigidos por Barragens, MAB).

Mint a legtöbb kurzus, ez is többféle téma köré szerveződik, amelyeket a szakterület-

től függően más-más tanár oktat. A tanárok egytől hatig bármennyi alkalmat tarthatnak, ez  

a kurzustól és a témától is függ. Amíg az Escola Nacionalnál jártam, lehetőségem nyílt beülni  

a kurzus egyik filozófiával foglalkozó órájára. José Antonio Fernandes professzor, akit a Santo 

André Alapítvány alkalmazott, azzal kezdte az órát, hogy megkérte a diákokat, beszéljék meg 

az előző esti olvasmányokat Marxtól és Engelstől, melyek között A német ideológia (1845)25 

című műből is voltak szemelvények. A diákok ezután kérdéseket tettek fel és egymás között 

beszélgettek, Fernandes professzor pedig itt-ott megjegyzéseket fűzött a beszélgetéshez. 

Az óra azzal kezdődött, hogy megtárgyalták a történelmi materializmus26 elméleteivel kapcso-

24 A São Paulo állambeli Guararemában található az Escola Nacional. A szövegben említett öregdiák tehát csak a helyszín 

alapján hivatkozik az intézményre. – a fordító megjegyzése
25 A tőke Marxtól az asztalán pihent, mellette Francisco de Oliveira műveivel. (Francisco de Oliveira szociológus, a brazil 

Munkáspárt egyik alapítója – a fordító megjegyzése)
26 A történelmi materializmus mint filozófiai irányzat Marx és Engels nevéhez fűződik és lényege, hogy a történelmet  

a termelőerők (munkaerő, termelési eszközök) és a termelési viszonyok (munkamegosztás, elosztás, tulajdon) közötti ellent-

mondások dinamikája mozgatja, amely egymásnak ellentétes érdekekkel rendelkező osztályokat hoz létre. – a szerkesztő 

megjegyzése
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latos kétségeiket, a beszélgetés pedig később érintette a hierarchikus rendszerek felemelke-

dését a világtörténelem során, a lumpenproletariátus27 kialakulását és a neoliberális globali-

záció28 folyamatát is.

A kávészünet előtt Fernandes professzor arra kérte az osztályt, hogy feleltessenek 

meg egymásnak elemeket a szövegekben található problémák közül a saját valóságukban.  

Az egyik diák azonnal jelentkezett, és felhozta az individualizmus problémáját a saját földnél-

küli telepén. Miután a diák megosztotta a frusztrációját (azzal kapcsolatban, hogy van, akinek 

nehézséget okoz a közösségi szerveződés és közösségi életmód), Fernandes professzor arról  

beszélt, hogy világszinten ez az individualizmus az, ami jelenleg a Világbank kezdeményezéseit 

táplálja. Felvetése szerint „az MST … a dialektikára29 fogadott. Ezeknek a különböző világok-

nak az ellentmondásain keresztül [kezdődik] az öntudatra ébredés (concientização) folyamata” 

(Fernandes, terepnapló). A célnak – érvelt a professzor – az individualizmusra épülő neolibe-

rális logika elleni mozgósításnak és politikai aktivizálásnak kell lennie. Az osztály egyetértett.  

A kávészünet előtt a tanár adott az osztálynak egy csoportfeladatot, amelynek során a követ- 

kező hétre röviden írniuk kellett a következő témáról: „A klasszikus és a dialektikus logika,  

valamint a marxista gondolkodáshoz vezető út a történelmi és dialektikus materializmus  

szerint”. Ezután velük együtt hagyta el az osztálytermet és a szünet alatt az osztállyal társalgott.

Bár Fernandes professzor beismeri, hogy az ilyen elvont elméletek megbeszélése első 

pillantásra nem tűnhet úgy, mint ami a tárgyhoz tartozik egy szociális igazgatásról és menedzs-

mentről szóló kurzuson, állítása szerint ő kimondottan azon dolgozik, hogy segítsen a diákok-

nak összefüggéseket találni a saját tapasztalataikkal. Úgy hiszi, hogy „tapasztalataik szimbió-

zisba léphetnek [a megbeszélt anyagokkal], ami segít elmagyarázni az elvontabb fogalmakat” 

(Fernandes, terepnapló). Fernandes professzor Freirére is hivatkozik, aki az egyik legnagyobb 

hatást gyakorolta a professzor párbeszédes megközelítésére és a tanteremben alkalmazott 

módszerére. A „szimbiózisról” szóló gondolata – az, ahogyan az új tudás és ötletek fejlődése  

a diákok múltbéli tapasztalataira épül, és ahogyan az utóbbiak árnyalják a diákok értelmezéseit/ 

elemzéseit – példa arra, hogy hogyan hatott a módszertanára Freire. Ráadásul Fernandes pro-

fesszor tanított más egyetemistákat is, és megemlíti, hogy mivel ebben a tanteremben a diá-

kok „aktivisták, így a világképükben több a kritika, és jóval fegyelmezettebbek is, ami magának  

a mozgalomnak a terméke” (Fernandes, terepnapló). Így hát a szervezeti felépítés és az önkéntes 

27 Marx fogalomhasználatában a lumpenproletariátus a társadalom „züllött”, megvásárolható rétege, akik nem rendelkez-

nek osztálytudattal, így könnyen mozgósíthatóak a munkásmozgalom ellenében. – a fordító megjegyzése
28 A neoliberalizmus olyan gazdasági és politikai irányvonal, amely a szabad, beavatkozás nélküli piaci működést pártolja, 

és ellenzi (leépíti) az állami újraelosztást. Ezzel együtt jár egy bizonyos emberkép is, amely ugyanezt a piaci logikát terjesz-

tené ki az élet minden területére. Mivel olyan világban élünk, ahol a vállalatok országhatárokon átívelően folytatnak gaz-

dasági tevékenységet, és ennek szervezésében általában a neoliberális politika uralkodik, a különböző országok és az ott 

élő szereplők egyenlőtlen (és kizsákmányoló) módon kapcsolódnak be a globális piacba. Az alsóbb társadalmi rétegekkel 

dolgozó, egyenlőségre és újraelosztásra törekvő mozgalmak általában ennek a globalizációpárti, neoliberális politikának  

a visszásságaira mutatnak rá. – a fordító megjegyzése
29 Marxnál és Engelsnél a dialektikus gondolkodás egy, az emberi történelemben megtalálható mintázatra vonatkozik:  

a történelem során az emberi megismerés az állításoktól azok tagadásai, majd az állítások és a tagadások egybeolvadása 

felé mozog. – a fordító megjegyzése

munka révén kialakított fegyelmet a tanteremben is művelik. Fernandes professzor megjegyzi, 

hogy a diákoknak fejlett a kritikai tudatossága, amelyről az is tanúskodik, hogy milyen kérdé-

seket és kételyeket hoznak be a tanterembe, a fegyelmük pedig megmutatkozik abban, aho-

gyan bevonódnak a tananyagba, tanulócsoportokat alapítanak, és az Escola Nacional építésén  

és fenntartásán dolgoznak.

Bár ebben a szakaszban (a kurzus második Iskolaideje alatt) a hangsúly még mindig 

inkább az elvont és elméleti kérdéseken van, Buffon – aki ügyintézői feladatokat lát el saját  

telepének szövetkezetében – meglátta a hasznot ebben a váltakozó szakaszos módszertan-

ban: „Nagyszerű, mert ellátja az embert alapfogalmakkal a társadalomtörténet területén, és 

segít fogalmakat alkotni [a gyakorlatról]” (Buffon, terepnapló). Úgy véli, hogy az ebben a sza-

kaszban történő elméletalkotás után az ember elkerülhetetlenül alkalmazza „ezt a gyakorlat-

ban odahaza. Amikor visszatérsz a Közösségi idő alatt, a helyzet nem ugyanaz, mint amikor 

eljöttél. Ez saját magad újraintegrálásának a folyamata” (Buffon, terepnapló). Azt mondja, hogy 

bár úgy érzi, hogy már ebben az első két szakaszban is tett hozzájárulásokat a közösségé-

hez, felismeri, hogy az igazi hozzájárulások azután következnek majd, amikor jobban megérti  

a hatékony igazgatás és menedzsment gyakorlati vonásait. Hangsúlyozza, hogy a szövetkezeti 

igazgatás és menedzsment hihetetlen kihívás volt a saját közösségében, akárcsak a mozga-

lom egészében.

Buffon amellett is érvel, hogy a vidéki munkásoknak részben a paraszti kultúra (cultura 

camponesa) miatt okozott akkora nehézséget a szövetkezetek igazgatása és menedzselése: 

„Vidéki munkásként nem szokásod mindent leírni, anyagokat archiválni. Szóval [el kell érnünk, 

hogy] a vidéki munkások legyenek gondosabbak azzal, amit csinálnak, és hogy jobban ele-

mezzenek. De ez nem azt jelenti, hogy követni kell a kapitalizmus katekizmusát”30 (Buffon,  

terepnapló). Azonban nem lehet csak a paraszti kultúrát hibáztatni a vidéki munkások gya-

korlati és elemzési készségeinek hiányáért, hiszen ez évszázadok társadalmi, gazdasági  

és politikai elidegenedésének (azaz az oktatásból való kirekesztésnek) is az eredménye.

A kritikai és elemző készségek mellett a gyakorlati matematikai készségek fejlesz-

tése is sok vidéki munkásnak a hasznára válik a szövetkezetek irányításában és az alternatív  

gazdasági modellek kialakításában. Buffon összekapcsolja az elméleti kvantitatív elemzést  

a gyakorlattal: „Néha anélkül fektetünk be erőforrásokat, hogy elemeznénk a tényeket és a 

konkrét statisztikát. Csak utána vesszük észre, hogy hibáztunk. Szóval ez egy példa arra, hogy 

[ez a kurzus] hogyan fog segíteni. Képesek leszünk jobban elemezni tények és kutatások segít-

ségével; tényekkel bizonyíthatjuk, hogy mit tudunk vagy nem tudunk ténylegesen befektetni.”

Queiroznak, aki 10 éve dolgozik a mozgalomban Bahia államban és most a Pénzügyi 

Részlegen dolgozik, egészen más tapasztalata volt a kurzussal kapcsolatban. Azt mondja,  

az ő célja „tudást szerezni itt, majd hazamenni és megpróbálni összerakni egy szövetkeze-

tet” (Queiroz, terepnapló). Buffonnal ellentétben Queiroznak nincs tapasztalata a szövetkezeti 

munkában, ami azt jelenti, hogy tanulási tapasztalata eleve egészen más lesz, mint Buffoné. 

30 A katekizmus általában vallásos (keresztény) oktatásra szolgáló tanítást, tankönyvet jelent. – a fordító megjegyzése
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Azonban pontosan ez az a dinamika, ami az Escola Nacional többdimenziós pedagógiáját 

jellemzi. Az Escola Nacionalba Brazília különféle államaiból érkeznek a földnélküli és más tár-

sadalmi mozgalmak tagjai, teljesen különböző élettapasztalatokkal és a maguk mozgalmain 

belül szerzett tapasztalatokkal. Az ötleteik és tapasztalataik kölcsönös cseréje jó példa Freire 

egyik alapvető pedagógiai hitvallására, mely szerint ügyintéző és tanár, tanár és diák, diák 

és diák stb. többet tanulnak az ötletek horizontális cseréjéből, miközben új tudást és meg-

értést hoznak létre egymás között. Ez a folyamat létrejöhet munkán és tanuláson keresztül  

(a tanteremben vagy azon kívül), meghatározza az MST szervezeti felépítését és előmozdítja 

az igazságos és egyenlőségelvű értékeken alapuló emberi kapcsolatok fejlődését.

Ezenfelül Queiroz, akárcsak Buffon, amellett érvel, hogy a kultúra befolyásolja az igazga-

tás során szerzett tapasztalatok sokszínűségét: „Délen szervezettebbek. A kulturális kérdés 

[bejön a képbe], mert ők Európából jönnek. Nekünk északkeleten a rabszolgaság nagyobb 

része az örökségünknek, és az ottani vidéki munkások rabszolgák voltak. [Ez] más, mint a déli-

eknél, ahol sokkal többen bevándorlók. Maga a mozgalom is sokkal többet fejlődött az ország 

déli részén. Az ő önfenntartási folyamatuk más, mint a miénk” (Queiroz, terepnapló).

Ezt az elképzelést lehetne az ötödik dimenziónak tekinteni az Escola többdimenziós  

pedagógiájában, vagyis azt, hogy tudomásul kell venni a kulturális különbségeket és azt, aho-

gyan ezek hatnak az emberi kapcsolatokra és a politikai képzés folyamataira. Batista elismerte, 

hogy az iskola Általános Koordinációjában folytak arról beszélgetések, hogy vajon ez tényleg 

egy különálló dimenzió-e, vagy inkább megtalálható a másik négyben. Bár valamennyi dimen-

zió kölcsönhatásban áll egymással és egymásból táplálkozik, ennek az esszének az ötödik 

fejezetében amellett érvelek majd, hogy a kulturális egy különálló dimenzió – talán éppen  

az egyik legfontosabb a Brazíliának szánt népi program felépítésében.

Az ellenállás működése: tanuljunk meg fizikai tereket politikaivá tenni!

Bár még mindig építés alatt áll, az Escola Nacional és fizikai működésének különféle 

elemei külön-külön és közösen is olyan terekkel szolgálnak a diákok számára, amelyek bizto-

sítják a politikai képzés fejlődését és terjeszkedését és a képessé tételt. A Pedagógiai Épü-

let (Prédio Pedagógico) például a közösségi élet (vivencia coletiva) egyik ilyen tereként szol-

gál. Van benne több ügyintézői iroda, három tanterem, egy nagy színházterem (plenária)31,  

könyvtár, két amfiteátrum és egy tanári szoba (sala de profesores), ahol a tanárok egymás  

közt társaloghatnak (és amely egyúttal a vendégek fogadótereként szolgál, MST-olvasmányok-

kal felszerelve stb.) A Pedagógiai Épület mindezen elemeinek a hátterében az az elgondolás 

áll, hogy az Escola Nacional valamennyi tagja számára létre kell hozni alternatív tanulótereket, 

ezzel buzdítva a közösségi eszmecserét és cselekvést. Például annak ellenére, hogy az iskola 

három hivatalos tanteremmel dicsekedhet, Mendes megjegyzi, hogy néhány órát az iskola 

31 A plenaria egy 1000 ember befogadására alkalmas nagy terem, ahol órákat, gyűléseket, vitákat tartanak. Az egyik falat 

számtalan bekeretezett fénykép díszíti az MST-ről, amit [a nemzetközileg elismert szociofotós és fotós újságíró – a szerkesz-

tő megjegyzése] Sebastiao Salgado készített. A pénzt, amit a képeivel keresett, az MST-nek adományozta és ezt használták 

az Escola Nacional építésének megkezdéséhez.

területén elhelyezkedő számtalan bódé valamelyikében tartanak. Még a kollégiumi szobák-

hoz is tartoznak külön közösségi terek (salas de convivencia), ahol társalogni és/vagy tanulni  

lehet, így a diákok a szobákkal együtt ezeket is megosztják egymással és felelősséget vállalnak  

a fenntartásukért.

A Pedagógiai Épületben elhelyezkedő kétszintes könyvtár hihetetlenül fontos szerepet 

játszik az Escola Nacional diákjainak politikai képzésében és a képessé tétel folyamatában.  

A könyvtár jelenleg 12 000 adományozott könyvből áll és összesen 31 000 fér el benne. A Poli- 

tikai Pedagógiai Koordináció tagjai, diákok és önkéntesek vállalták az összes könyv katalogizá-

lásának megerőltető feladatát a könyvtár 2006 augusztusára tervezett felavatásáig. A diákok 

és a látogatók ezeknek a könyveknek a többségét – egy pár számítógéppel együtt – az első 

emeleten találják, a második emeleten pedig egy csendes, olvasásra-tanulásra szolgáló részt 

és egy videó/DVD-gyűjtemény van. A könyvtár bátorítja és segíti a diákok kutatásait és ez lét-

fontosságú eleme az iskola pedagógiájának, amely a diákok kritikai-elemző készségét szerve-

ződésen, emberi kapcsolatokon, munkán és tanuláson keresztül gondozza és erősíti. Egy-egy 

kurzus befejezése előtt minden diák záró kutatást végez. Egyes tanárok arra szakosodnak, hogy 

segítsenek a diákoknak a záródolgozataikban, és egésznapos szemináriumot tartanak és/vagy 

emailben állnak velük kapcsolatban. A diákok eddig már olyan sokféle témáról írtak, mint pél-

dául az agroökológia szerepe egy új társadalom megépítésében vagy a vidéki oktatás alapjai 

és általános szerepe az MST-ben. Ezek a záródolgozatok és a könyvtár támogatják az egyéni 

kreativitást, innovációt, és hangsúlyozzák a kutatás jelentőségét a diákok valóságának alapo-

sabb megértésében azelőtt, hogy a diákok megkísérelnék megváltoztatni ezeket. Így maga  

a kutatómunka sem pusztán tudományos vagy egyéni érdekeket szolgál.

A diákok emellett kutatásokat végeznek és napi házifeladatokat írnak az iskola számí-

tógépgéptermében (Telecentro). Az adományozott számítógépek segítenek a diákok kuta-

tásaiban és lehetőséget adnak nekik, hogy kommunikáljanak barátokkal, családtagokkal és 

más földnélküliekkel, illetve lépést tartsanak az aktuális eseményekkel. Ráadásul a Microsoft  

globalizációjával szemben az iskola valamennyi számítógépe (akárcsak sok földnélküli telep 

számítógépe) Linux szoftvereken fut, ami egy olyan szabad felhasználású szoftver, ami lehe-

tővé teszi a felhasználóknak, hogy a saját programokat hozzanak létre. Ezzel maga a kutatás és  

az iskolai számítógépek használata is politikai cselekvéssé válik, hiszen a Linux használatá-

val a diákok, az Escola Nacional és az MST is politikai állásfoglalást tesznek az egyenlőség  

és a társadalmi befogadás szükségességéről a technológia területén is. Vagyis maga a számí-

tógépgépterem is az ellenállás tereként működik, amely a kommunikáció, munka, szerveződés 

és egymáshoz kapcsolódás új, sokkal inkább egyenlőségelvű módjait valósítja meg.

Emellett, bár a két amfiteátrum egyike még építés alatt áll, az elkészült amfiteátrum 

máris kulturális tevékenységek és más közösségi tevékenységek (atividades coletivas) hely-

színe. Keddtől péntekig a diákok együtt nézik a reggeli híreket a Televisora del Sur (TELESUR) 

csatornán, ami egy Argentína, Uruguay, Kuba és Venezuela kormányai által finanszírozott 

alternatív televíziós hálózat. A TELESUR 2005 júliusában kezdte információval ellátni közön-

ségét Latin-Amerikáról, annak társadalmi mozgalmairól és küzdelmeiről – ilyen információt 
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a magánkézben lévő csatornák általában nem sugároznak. A csatorna által folyamatosan 

felvetett kérdések közé tartozik az Egyesült Államok katonai jelenléte Latin-Amerikában, az 

Összamerikai Szabadkereskedelmi Övezet (Área de Livre Comercio de las Americas, ALCA) 

elleni kampány és ennek kapcsolata a Bolivári Alternatíva Amerikáért (Alternativa Bolivariana 

para las Americas)32 nevű szövetséggel, a spanyolajkú emberek bevándorlása az Egyesült Ál-

lamokba és a latin-amerikai társadalmi mozgalmak (köztük az MST). Ez ismét szemlélteti az 

MST azon felismerését, hogy alternatív kommunikációs formák létrehozására van szükség.33 

Mint ahogyan az Escola Nacional számítógépeinek használata, úgy a hírek közös nézése is 

politikai cselekvéssé válik, amely alakítja a diákok politikai képzését.

Annak részeként, hogy olyan oktatást kínáljon, amelyben alternatív kommunikációs,  

tanulási, munka- és szervezési formák is helyet kapnak, az Escola Nacional saját zöldséges-

kertjében is létrehozta a termelés alternatív formáit. Mendes megállapítása szerint „az elkép-

zelés az, hogy eleget termeljünk az önfenntartáshoz” (Mendes, terepnapló). A földet a közvet-

len szomszédok kifejezetten erre a célra adományozták és jelenleg a gyógy- és fűszernövények 

mellett gabonát és számtalan zöldséget is termelnek itt. A diákok egymást váltva dolgoznak 

a zöldségeskertben, és ezen a munkán keresztül segítenek megvalósítani egy ökológiai me-

zőgazdasági projektet. Ez a projekt válasz a mozgalom egyik jelenlegi szükségletére (ame-

lyet a 2000-ben tartott Országos Kongresszus fogalmazott meg), vagyis arra, hogy megvédjék  

a vidéki megélhetési és termelési módokat (ide tartozik a növényi gyógyszerek használata, 

valamint a méreg- és vegyianyagok nélküli mezőgazdaságot), amely lényegében az egészsé-

ges életmódhoz való hozzáférést biztosítja. A zöldségeskertben végzett munka lehetőséget 

ad a diákoknak arra, hogy tapasztalatot és tudást szerezzenek az ökológiai mezőgazdaságról, 

amelyet aztán visszavihetnek a telepekre és a közösségeikbe.

A 2000-ben tartott Országos Kongresszuson az MST a nemek közti egyenlőséget is 

olyan ügyként határozta meg, amelyre a mozgalomnak összpontosítania kell. Az Escola  

Nacional, akárcsak az MST egésze, többdimenziós pedagógiájának valamennyi területén  

folyamatosan erőfeszítéseket tesz a nők aktív részvételének bátorítására. A Gyerekek Körtánca 

(Ciranda Infantil)34 éppen erre a problémára próbál megoldást nyújtani azáltal, hogy gyermek- 

felügyeletet nyújt (sok földnélküli telepen és táborban is van már ilyen). Az ilyen gyermekfel-

ügyelet lehetőséget biztosít a nőknek, hogy részt vegyenek a mozgalom új tereiben, akár egy 

bázisközösség koordinációját végeznék, akár egy felvonuláson vennének részt, akár az Escola 

Nacionalban járnának egy kettőtől négy évig tartó kurzusra. Az Escola Nacionalban a nők min-

den tevékenységben részt vesznek az iskola takarításától a zöldségeskertben való munkán át 

a csoportbeszélgetések vagy tanulócsoportok vezetéséig. Bár a legtöbb diák elismeri, hogy 

  

32 A Bolivári Alternatíva (később: Szövetség) Amerikáért egy olyan szervezet, amely a Latin-Amerikában és a Karib-térség-

ben fekvő országokat köti össze és célja az ezek közötti gazdasági együttműködés segítése. A TELESUR csatorna is ehhez 

a szövetséghez kötődik. – a fordító megjegyzése
33 Ez olyasmi, amit az MST az egész történelme során tett a közösségi rádióin (Radios Comunitárias) és az újságján  

(O Jornal Sem Terra) stb. keresztül.
34 A Ciranda hagyományos brazil körtánc – a fordító megjegyzése

a nők részvétele kisebb a férfiakénál (néhányan a félénkségnek, mások a konzervatív paraszti 

kultúrának tulajdonítanák ezt), az MST folyamatos erőfeszítést tesz, hogy ösztönözze a nők 

részvételét, és a Gyerekek Körtánca ennek az erőfeszítésnek a fizikai megjelenési formája.  

A további példák közé tartozik az MST és más mezőgazdasági reformmozgalmak közös mun-

kája annak érdekében, hogy a nők jogcímet kapjanak a földhasználatra, valamint az MST rész-

vétele az arra irányuló erőfeszítésekben, hogy a terhes nőket hivatalosan regisztrálják, ugyanis 

a brazil törvények szerint a regisztrált terhes nők négy havi állami juttatást kapnak. Ezek az 

erőfeszítések és a Gyerekek Körtánca azt szemléltetik, hogy milyen fontos szerepet játszanak 

a földnélküli nők az egész mozgalomban, és hogyan teszi elsődlegessé az MST – a férfiak  

és a nők számára egyaránt – a nők aktív részvételének ösztönzését.

Egy ötödik dimenzió: tanuljunk ellenállni a kulturális uralomnak!

Mindeddig azt vettem szemügyre, miként táplálja az MST többdimenziós pedagógiája 

a politikai képzést és a képessé tételt az Escola Nacional azon keresztül, ahogyan a diákok, 

tanárok és más munkatársak különféle terekben (már az iskola építésétől fogva) megszer-

vezik magukat, dolgoznak, a tanulmányaikat folytatják, egymástól tanulnak és egymáshoz  

kapcsolódnak. Azonban a munka, tanulás, szerveződés és emberi kapcsolatok négydimen-

ziós pedagógiáján túl a kultúra is központi szerepet játszik a földnélküliek politikai képzésében 

és képessé tételében. Bár Batista elismeri, hogy az Escola Nacionalnál már zajlottak beszélge-

tések a kultúra szerepéről a pedagógiájukban, én úgy vélem, hogy a kultúra képviseli az ötödik 

dimenziót az Escola Nacional többdimenziós pedagógiájában.

Ahogy a Linux használata és a TELESUR nézése politikai cselekvéssé válhatnak az isko- 

la által kínált alternatív oktatás keretein belül, a kultúra és a kulturális ábrázolások használata 

szintén politikai jelentést kaphat. Erre példa, hogy a „kulturális műveltség” egyszerű fogalma  

a történelem során a nyugati kánon35 és a nyugati civilizáció tanulmányozásához kötődött.  

A „kulturáltságot” tehát a nyugati művek, történelmek és eszmék mély ismerete határozza 

meg; sőt, gyakran ezt a nyugati modellt arra használták, hogy „elmaradott” népeket gyarma-

tosítsanak és/vagy társadalmakat építsenek (újra). A múltban éppen az „elmaradottságnak” 

ez a vádja volt az, amivel a brazil kormány támadta az MST-t és az új, alternatív nemzet felépí-

téséhez használt módszereit (vagyis az MST földfoglalásait, a földnélküli táborok felállítását 

stb.). Ezért gondolom azt, hogy az MST azzal teszi politikaivá a kultúrát és a kulturális ábrázolá-

sokat, hogy felértékeli a nem nyugati eszméket és kulturális elképzeléseket (vitatva a „kulturális  

műveltség” gondolatát), valamint azzal, hogy megkísérli megmenteni a paraszti kultúrát a kö-

zösségi szerveződés, tanulás és termelés új, alternatív formáinak közvetítése számára. Vagyis 

az MST többdimenziós pedagógiája kétségkívül felhasználja a kulturális politikát mint az ellen-

állás eszközét a kulturális és gazdasági globalizáció világában. Megvizsgálok néhány példát 

erre az Escola Nacional életéből.

35 A nyugaton elismert és bevett művek ismerete mint zsinórmérték. – a szerkesztő megjegyzése
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Először is, az Escola Nacionalban a diákok rendszeresen szerveznek „kulturális esteket” 

hétvégén. Mivel a kurzusok diákjai az ország minden területéről érkeznek, az ilyen estek célja, 

hogy megismertessék egymással a saját országukon belül megtalálható földrajzi és kulturális 

különbségeket. Az ott tartózkodásom alatt például a „Szociális igazgatás és menedzsment” 

kurzus tagjai összeállítottak egy kulturális estet az ország déli régiójáról. Az est a régió törté-

nelmével kezdődött, és annak a felismerésével, hogy hogyan járultak hozzá nyelvileg, kulturá-

lisan stb. a bevándorlók a régióhoz. Az ilyen kulturális különbségekhez való kapcsolódás és 

ezeknek a megbeszélése nemcsak a kulturális különbségeknek ad értéket, hanem az eltérő 

kultúrákban létező egyéni tapasztalatoknak is. Ha a közösségi életvitel, tanulás és döntés-

hozás keretei közt értéket tulajdonítunk az egyéni kulturális tapasztalatoknak és ezek alakító  

hatásának az egyének napi valóságára és szükségleteire nézve, akkor mindez lehetőséget ad 

a diákoknak, hogy ne csupán a saját tapasztalataikat értékeljék, hanem másokét is. Mindeköz-

ben a diákok részt vesznek a főáramú kultúra újradefiniálásában és az alternatívák építésében, 

ráadásul jobban megértik a mozgalom összetettségét és sokszínűségét is. Így hát a paraszti 

kultúra megmentése közben a diákok először is elismerik és értékelik az ezen a kultúrán belül 

jelentkező különbségeket az ország valamennyi régiójában.

Az Escola Nacional diákjai különféle kulturális ábrázolásmódokon keresztül védelme-

zik a sokszínű paraszti kultúrát. Például olyan filmeket terjesztenek, amelyek a mozgalomról  

és más, mezőgazdasági reformhoz kötődő témákról szólnak. Batista beszámolója szerint „van 

valamink, amit a Föld Mozijának (Cinema Na Terra) hívunk – ilyenkor filmeket vetítünk, aztán 

pedig vitákat tartunk” (Batista, terepnapló). Ilyen vetítéseket és vitákat (amelyeknek középpont-

jában nemcsak a művészi termék áll, hanem a tartalom is) tartanak a földnélküli telepeken,  

a kurzusokon és különféle konferenciák (encontros) alkalmával is – egyrészt az audiovizuá-

lis tartalommal, másrészt az ezt követő vitákkal aktivizálva politikailag a nézőket. „Szeretnénk  

eljutni addig a pontig, ahol az emberek maguk is el tudják készíteni a saját filmjeiket a föld-

nélküli telepek különféle valóságairól” (Batista, terepnapló). A saját sokszínű valóságaik filmes 

megjelenítése erős eszköz lenne mindannak ellenében, amit korábban gondoltak, ábrázoltak  

és terjesztettek az MST-ről és a mezőgazdasági reformról (filmekben vagy más módon).

Az Escola Nacional más példákat is kínál arra, hogyan tulajdonították el a földnélküli 

emberek az ábrázolás más kulturális formáit annak érdekében, hogy ellenálljanak a kulturális 

uralomnak. Például az MST ifjúsági színtársulatai is felléptek már az Escola Nacionalban. Ezek 

a színtársulatok előadtak már földnélküli telepeken, állami iskolákban és templomokban is  

országszerte, és legalább egy ilyen társulat már minden államban létezik.36 Kamila Martins hét 

éve dolgozik az MST-nél és az Országos Koordinációban az Egészségügyi Részleget képviseli. 

Ő azt mondja, hogy a színtársulatok „nem csupán ábrázolják [a valóságaikat], hanem tanulnak, 

kutatnak, táncolnak és énekelnek is” (Martins, terepnapló). A múltban már mutattak be dara-

bokat olyan súlyos politikai jelentést kapott ügyekről, mint az Összamerikai Szabadkereske-

delmi Övezet, és közösen vettek részt az MST Országos Mezőgazdasági Reformmenetén zajló 

performanszokban is 2005-ben.

36 Létezik egy országos közösségi színtársulat is.

Zenei együttesek is adtak már elő az Escola Nacionalban. Egy „Cachoeira” nevű együt-

tes nemrég tartott bemutatót az afrobrazil zenéről és arról, hogyan készítik a hangszerei-

ket. Sőt, még néhány táncot is megtanítottak a diákoknak. Ezek a kulturális tevékenységek 

nemcsak benyomásokat nyújtanak a brazil népi zenéről, hanem egyúttal segítenek ezeknek  

a művészeti formáknak némelyikét elismertetni és megmenteni. Az Escola Nacional számta-

lan egyéb tevékenységet tervez annak érdekében, hogy támogassa ezt a kulturális mentést 

és az ellenállás kulturális politikáját. Ahogy Batista mondja: „Ezt még nem csináltuk meg, de 

eredetileg az volt az elképzelés, hogy táncműhelyeket kínáljunk különféle regionális táncokról 

és még capoeira37 órákat is kínálunk. Arra is gondoltunk, hogy lehetnének bambuszbútormű-

helyek. Bizonyos földnélküli telepeken – ez a régiótól függ – a házakat, az ágyakat és más búto-

rokat is bambuszból készítik. Szóval egy ’Építkezés bambuszból műhely’ határozottan benne 

van a pakliban a jövőre nézve” (Batista, terepnapló).

Az „Építkezés bambuszból műhely” ugyan nem valósult még meg, viszont az Escola  

Nacional kínál egy „Fahangszerkészítő műhelyt” (Lutieria). Ez az első ilyen műhely a mozga-

lom története során, ahol a diákok azt tanulják meg az Escola Nacional saját külön hangszer-

készítő műhelyében, hogy hogyan készítsenek hegedűt, gitárt és más fából készült hangsze-

reket. Mendes kijelenti, hogy a projekt egyik legfontosabb célja, hogy „megőrizze a paraszti 

kultúrát és megtanítsuk a diákoknak, hogyan kell hangszereket készíteni, játszani rajtuk. Ezzel 

biztosítani tudjuk, hogy [a paraszti kultúra] ne vesszen el” (Mendes, terepnapló). Noha még az 

Escola Nacional számára is nehéz volt beszerezni az ilyen munkához szükséges faanyagot, 

az iskola azt reméli, hogy a diákok közül néhányan képesek lesznek hazavinni a tanultakat és 

megnyitni a saját műhelyeiket. Sőt, „az eredeti indíték nem az volt, hogy eladásra termeljünk, 

de talán a jövőben [a hangszerek] az [MST] mezőgazdasági reformmal kapcsolatos termé-

keinek egyikévé válhatnak” (Batista, terepnapló). Ezek a termékek a zseléktől a magvakon át  

a határidőnaplókig terjednek, és megvásárolhatóak bárhol, a helyi piacoktól az MST által São 

Paulóban működtetett országos boltig (Mezőgazdasági Reform Bolt).

Az Escola Nacional által támogatott kulturális tevékenységek közé tartozik több ki-

állítás38 is, valamint egy költői est és felolvasások is.39 Mindezek a tevékenységek – a kul-

turális estek, a filmvetítések, a színházi előadások, a műhelyek stb. – azt szemléltetik, hogy  

milyen nagy jelentőséget tulajdonít a mozgalom és az Escola Nacional a különféle kulturá-

lis művészeti formák (újra-) elsajátításának a kulturális gazdagság és sokszínűség megmen- 

 

37 A capoeira a fekete brazil kultúrában gyökerező tánc és harcművészeti kultúra, aminek az alapja az akrobatikus mozgás 

és zene. – a szerkesztő megjegyzése
38 Az első kiállítás Brazíliában és Paraguayban lévő telepeket ábrázolt. A második mexikói falfestményekre összpontosított, 

köztük Diego Rivera, José Clemente Siqueiros és David Alfaro Orozco munkáival. A harmadikon az El Dorado dos Carajas-i 

mészárlásról állítottak ki fényképeket. [Az El Dorado do Carajás-i mészárlás során tizenkilenc földnélküli földművest gyil-

koltak meg, akik egy magántulajdonú farmot foglaltak el. A katonai rendőrség 1996. április 17-én ölte meg őket Pará állam 

déli részén. – a szerkesztő megjegyzése] A negyedik kiállítás Marxo előtt rótta le a tiszteletét a születésnapja alkalmából,  

és képeket mutatott be a munkásságából származó idézetekkel [elképzelhető, hogy itt Marxról van szó, csak elírást történt 

az eredeti szövegben – a szerkesztő megjegyzése].
39 Nemrég megjelent könyvek szerzői jöttek el, hogy megvitassák a munkáikban felvetett fontos kérdéseket.
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tése, valamint a kultúra globalizációjával szembeni ellenállás érdekében. Tehát, bár az MST 

többdimenziós pedagógiájának valamennyi dimenziója kölcsönhatásban áll egymással és 

ezek a dimenziók mind függenek egymástól, ha a kulturális alternatívák megteremtésére 

ötödik dimenzióként tekintünk, akkor azzal elismerjük azt a központi szerepet, amit a kultu-

rális politika játszik a földnélküliek politikai képzésében és képessé tételében. Azt írom, hogy 

„megteremtik”, nem pedig azt, hogy „újra megismerik” ezeket az alternatívákat, mert akárcsak  

a mozgalom, a kulturális alternatívák és ábrázolásmódok is folyamatosan együtt változnak  

a társadalmi-politikai időkkel és terepekkel. Bár a paraszti kultúra (és az MST) gyökereit ér-

demes tanulmányozni és beépíteni a mai kulturális és politikai küzdelmekbe, a kulturális 

termékek és kulturális szükségletek nem lehetnek szabványosítva és nem lehetnek időben 

állandóak. Éppen amiatt gondolom, hogy a kultúra képviseli az MST és az Escola Nacional 

többdimenziós pedagógiájának az ötödik dimenzióját, mert azt az ígéretet hordozza, hogy  

a változó időkkel és változó szükségletekkel együtt fog alakulni és így lehetővé teszi az új és 

régi földnélküliek számára, hogy a kultúrát az önkifejezés és a kulturális-politikai ellenállás 

csatornájaként használják. Ez pedig alapvető eszközt jelent az új, alternatív társadalom építé-

sének folyamatában.

Kihívások és kritikák: tanuljuk meg feloldani az érzelmi ellenállást!

Batista elismeri, hogy ennek a többdimenziós pedagógiának megvannak a maga korlá-

tai. Megjegyzi, hogy a kurzuskínálattal kapcsolatos döntések és az iskola általános karbantar-

tása mellett fontos kihívás „az azért való küzdelem, hogy ne legyenek bürokratikus sajátossá-

gaink, amelyekkel a tananyagokat, diákokat stb. ellenőrzés alatt tartjuk” (Batista, terepnapló). 

Megjegyzi azt is, hogy a Politikai Pedagógiai Koordináció és a bázisközösségek folyamatos 

párbeszédben állnak, melynek során elbírálják és értékelik, hogy mi működött eddig és min 

lehetne javítani. A diákok, akikkel lehetőségem volt beszélni, minden aggály nélkül megosz-

tották velem, hogy miben szeretnének javulást látni. Queiroz például megjegyezte, hogy az 

ilyen „problémák” közé tartozik a mozgalom egészében „a fiatalok bevonása, a szövetkezetek 

irányítása és emberi készségek40 gondozása”. Én személy szerint úgy érzem, az egyik ilyen 

szükséges fejlesztés az Escola Nacionalnál és az MST-ben a mentális egészség kérdése.

Sok diák, akivel beszéltem arról panaszkodott, hogy honvágya van és néha elszigeteltnek 

érzi magát. Sokan közülük férjeket, barátnőket, barátokat vagy akár gyerekeket hagytak hátra, 

és az Iskolaidő alatt nem is fogják őket látni.41 Annak ellenére, hogy a többség nem bánja ezt  

az áldozatot, az otthontól való távollét a magas elvárásokat támasztó napi órarenddel együtt 

érzelmileg kimerítővé válhat. Leandro Gonçalves, a „Szociális igazgatás és menedzsment” 

kurzus 22 éves diákja Rio Grande do Sulból azt is említette, hogy időnként szeretne szórakozni 

menni, és hiányzik neki, hogy valamennyire úgy érezhesse, van magánszférája. Bár Batista 

említette, hogy egy pszichológus kétheti rendszerességgel dolgozik az Escola Nacionalban 

40Angolul people skills – olyan készségek, amelyek az emberek közti érintkezést segítik. – a fordító megjegyzése
41 Noha szabad vendégeket fogadniuk, ezt a költségek és a családjaik egyéb kötelezettségei miatt kevesen teszik meg.

az Állandó Brigád tagjaival és a diákokkal is, ha erre igény mutatkozik (és az igényt azono-

sítják), mégis úgy érzem, hogy ez egy olyan téma, amivel nagyobb léptékben kell foglalkozni.  

A mozgalomban dolgozó emberek nehezen ismerik el, hogy segítségre van szükségük – néha 

azért, mert a koordináló csoportok tagjai vagy a vezető pozíciókat vállalók túl elfoglaltak ennek 

az elismeréséhez, esetleg nem akarják „hibáztatni” a mozgalmat, máskor pedig azért, mert 

sokak számára a terápia és a „mentális egészség” burzsoá fogalmakká váltak, amelyeknek 

nincs helyük egy mezőgazdasági reformért küzdő ellenállási mozgalomban.

Martins kijelenti, hogy az elmúlt három évben a mozgalom mélységében tárgyalta ezt 

a témakört. Említette, hogy kidolgoztak egy szemináriumot, amelynek keretében megbeszél-

hetik a kérdést szakemberekkel és pszichológusokkal. 2006. július 20. és 22. között rendezik 

meg a Brazíliavárosi Egyetemen “A földkérdés: Kihívások a pszichológia számára” című orszá-

gos szemináriumot. A mozgalom valamennyi Részlegét meghívták, az Egészségügyi, Okta-

tási, Emberi Jogi és Társadalmi Nemi Részlegek tagjai pedig külön meghívást kaptak. Mégis,  

Martins szerint ez egy hihetetlenül nehezen megoldható kérdés, hiszen nagyon szubjektív: 

„Néhány embernek mészárlásokban ölték meg a rokonait, vagy ismernek olyan embereket, 

akiket bebörtönöztek a földért való küzdelem során. Néha nem úgy megy ez, hogy megtörténik 

és rögtön látszanak rajtuk a jelek. Néha több időbe telik. És az emberek nem kötik ezeket ösz-

sze: miért viselkedik így? Lehet, hogy traumatikus élménye volt?” (Martins, terepnapló).

Bár a szubjektivitás kérdése fontos, a mentális egészség és stabilitás biztosításának 

kérdése szorosan összefügg az olyan kérdésekkel, mint az egészséges életmód biztosítása  

a földnélküliek számára az alternatív termelési formákon (az ökológiai mezőgazdaság alkalma-

zásával) és a (növényi) gyógyszerek segítségével. A depresszió például kétségtelenül befolyá-

solná a többdimenziós pedagógia valamennyi dimenzióját, a munkától a tanuláson, valamint a 

kommunikáción és a szervezeti felépítésben való részvételen át a kapcsolatok fejlesztéséig és 

a másokhoz való kapcsolódásig. Talán ennek a problémának a kezelése magában kell majd, 

hogy foglalja a gyógyulás alternatív formáinak létrehozását is, hiszen a legtöbben (a földnél-

küliek és mások is) a terápiát rossz fényben látják. Úgy érzem, ez vitathatatlanul kiegészítené  

az MST Escola Nacionaljának többdimenziós ellenállási pedagógiáját, hiszen ezzel is elutasí-

tanák az arra vonatkozó társadalmi elvárásokat, hogy hogyan, mikor és ki foglalkozhat a men-

tális egészség kérdéseivel.

Következtetések: az MST vezetői visszatérnek a közösségeikbe

Mindezidáig az Escola Nacional többdimenziós pedagógiáját elemeztem a munkán,  

tanuláson, szerveződésen és emberi kapcsolatokon keresztül, illetve ennek viszonyát az  

Escola Nacional építési módszertanával, szervezeti felépítésével, az iskola által kínált kurzu-

sokkal és az iskola fizikai működésével. Tanulmányoztam továbbá, hogy ez a pedagógia miként 

tanítja a földnélkülieket az alternatívák létrehozására – legyenek ezek a termelés alternatívái 

a zöldségeskertben, a kommunikáció alternatívái a számítógépteremben vagy az amfiteát-

rumban vagy éppen kulturális alternatívák a Lutieriában stb. Javaslatot tettem arra is, hogy  

a kultúra az ötödik dimenzió legyen az Escola Nacional többdimenziós pedagógiájában, vala-
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mint némi személyes kritikát vetettem fel a földnélküliek mentális egészségének kérdésével 

kapcsolatban. Azt a kérdést azonban még ezek után is feltehetjük, hogy vajon azokon a te-

lepeken és azokban a táborokban, ahol ezek a diákok dolgozni fognak, amikor visszatérnek 

a közösségeikbe, mindennek az elméletalkotásnak és képzésnek mekkora része ölt testet  

a gyakorlatban. A következtetésekről szóló fejezetben két példát mutatok be arra, hogyan  

láttam máris megvalósulni és a gyakorlatban megjelenni ezt az elméleti tudást.

Az első példa helyszíne a Laudenor de Souza Agroökológiai Intézet a Műszaki Kész-

ségek és Kutatás Fejlesztésére (Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa Agroecológica 

Laudenor de Souza) a Fazenda Pirituba (Agrovila V) Telepen, a São Paulo állambeli Itapevá-

ban. Az iskolát egy éven át építették, a felavatását pedig nemrég ünnepelték, 2006. május 

6-án. Az Intézetben tett látogatásom során beültem órákra, találkoztam az Intézet saját poli-

tikai pedagógiai koordinátoraival, beszélgettem tanárokkal és diákokkal – nagyon hasonlóan  

ahhoz, ahogyan az Escola Nacionalnál tettem. Az Intézet maga egy az egész államban mű-

ködő részlegek közötti42 kezdeményezés része, amely az agroökológiai termelés alternatív 

formáit ösztönzi, ezért a tervek szerint ugyanaz az „Agroökológia” kurzus indul majd el idén 

augusztusban az állam három különböző pontján (Ribeirão Preto, Itapeva és Pontal de Para-

napanema). Noha látogatásom idején az Intézet még nem véglegesítette a kurzus kapcso-

latát egy lehetséges partnerintézménnyel, az Intézet mégis úgy döntött, hogy belekezd egy 

Előkészítő Szakaszba még a kurzus hivatalos kezdete előtt. Ebben az előkészítő szakaszban 

huszonhét 14 és 41 év közötti diák vett részt.43

Az általam megfigyelt „Agroökológia alapjai” című órán a diákok a mezőgazdasági  

reform történelmét vitatták meg marxista elméletek segítségével, és azt szálazták szét, hogyan 

változtatta meg a magántulajdon és a tőke az emberi kapcsolatokat. Az egyik csoport- 

foglalkozás során a diákok megbeszélték az agroökológiai termelési módok előnyeit és korlá-

tait is, és valamennyien egyetértettek abban, hogy az agroökológia alapvető politikai eszközt 

jelent egy alternatív társadalom megépítésében. A diákok az Intézetben, akárcsak az Escola 

Nacionalnál, bázisközösségekbe szerveződtek, egyéni és közösségi értékelési folyamatokban 

vettek részt, kulturális esteket szerveztek és felelősséget vállaltak az Intézet karbantartásá-

ért és fenntartásáért. Nem lepődtem meg tehát, amikor megtudtam, hogy Elaine Cristina  

Locan és Lidia Silva – mindketten az Intézet Politikai Pedagógiai Koordinációjának tagjai – részt  

vettek az Escola Nacional kurzusain (egyik az „Ismeretelmélet”, másik pedig a „Vidéki oktatás” 

kurzuson). Az Escola Nacionalnál – és az MST hosszú múltra visszatekintő politikai képzése 

során mindvégig – alkalmazott többdimenziós pedagógiát nyilvánvalóan ebben az Intézetben 

is alkalmazzák. Azonban mindezt újradefiniálják és újjáépítik, hogy megfeleljen az Intézetben 

tartott órák szükségleteinek, valamint az MST tagok helyi igényeinek – és itt jön a képbe Locan 

és Silva. Olyan MST vezetőként, akik az Escola Nacionalban tanulnak, most alkalmazhatják és 

 

42 A CPP az MST országos Termelési, Oktatási és Kommunikációs Részlegeinek tagjaiból állt fel, ezzel hangsúlyozva, hogy 

a politikai képzés kérdése nem csupán a Képzési Részleg felelőssége, hanem valamennyi részleget érint.
43 Ez egy ensino medio kurzus, azaz olyan diákoknak szól, akik nem fejezték be a középiskolát.

gyakorolhatják a tanultakat az Intézetben tartott kurzus koordinációja során. Ez az első ilyen 

kurzus São Paulo államban középiskolai szinten.

A második példa, amelyet bemutatok, Fabio Henrique-é, aki Locan egyik osztálytársa 

az Escola Nacional „Ismeretelmélet” kurzusán. Míg Locant és Silvát egy kurzus koordináci-

ójában láthattam segíteni, Henrique-et aközben láttam, ahogyan bázisközösségi munkát  

(trabalhos de nucleo) végez a Mário Lago táborban Ribeirão Pretóban (São Paulo állam). Egy 

nagyjából 30 fős csoportnak magyarázott el egy ajánlatot, amelyet egy kormányzati intézmény 

tett arra vonatkozóan, hogy megvásárolná a táborlakók agroökológiai termékeit – ez hihetetlen 

teljesítmény annak fényében, hogy hivatalosan még nem is volt jogcímük a föld használatára. 

Henrique párbeszédet kezdeményezett a csoporttal, és szó szerint a csoport minden egyes 

tagjától megkérdezte, hogy mi a véleménye az ajánlatról, mielőtt közös döntést hoztak volna.

Henrique ezt követően elmagyarázta a csoportnak az ajánlatban való részvételük poli- 

tikai következményeit, ugyanis itt nem csupán az alternatív agroökológiai termelési mód 

használatáról volt szó. A felvásárló intézmény ugyanis azt tervezte, hogy később a termékeket  

helyi árvaházaknak vagy jótékonysági szervezeteknek adományozza. Más szóval Henrique 

arra kérte a táborlakókat, hogy tegyék fel maguknak a következő kérdést: hogyan akarhatná 

őket a környező közösség kiutasítani az elfoglalt földről, ha az agroökológiai munkájukkal to-

vábbra is az állam legkevésbé termékeny földjének egy részét művelik meg, ráadásul a termé-

keik a közösség árváit is segítenének etetni? Több táborlakó számára ez volt az első alkalom, 

amikor saját tetteiket egy súlyosan átpolitizált környezetben látták működni. 

Ez a két példa a gyakorlatban is szemlélteti, hogyan készíti fel az Escola Nacional több-

dimenziós pedagógiája az MST vezetőit arra, hogy visszatérjenek a közösségeikbe és hoz-

zájáruljanak azok működéséhez. Az ilyen hozzájárulások különféle részlegeken keresztül  

(Termelési, Oktatási stb.), valamint a politikai képzés különböző szintjein történhetnek.

Henrique a bázis politikai aktivizálásán dolgozott, míg Locan és Silva inkább az aktivisták poli-

tikai aktivizálásával foglalkozott. Nem azt állítom, hogy minden MST-vezető ugyanolyan típusú 

hozzájárulást tenne, vagy hogy hasonló termelési, kommunikációs stb. alternatívák kidolgo-

zásában vennének részt a Brazíliának szánt, szélesebb körű népi program építésére irányuló 

munka folyamatában. Azonban ez csupán három abból az 1 500 diákból, akik már részt vettek 

az Escola Nacional kurzusain kevesebb, mint másfél év alatt.

Fordította: Gecse Barbara, Alexandrov Anna
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Sarah Dee Shenker angol emberi jogi aktivista, aki az őslakosok jogainak védelmével foglalkozik. A Survival Inter-

national nevű szervezetnél dolgozik kampányszervezőként. – a szerkesztő megjegyzése

Eredeti megjelenés: Shenker, S. D. (2021). Towards a world in which many worlds fit? Zapatista autonomous edu-

cation as an alternative means of development. International Journal of Educational Development, 32, 432-443.
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Kivonat

Ez a cikk a Mexikó Chiapas államában 1996-ben megalakult zapatista iskolákat mint  

a zapatista autonómia egyik alappillérét vizsgálja, amelyek megszületéséhez hozzájárult az 

is, hogy az őslakos közösségek elégedetlenek voltak a kormány által kínált kétnyelvű oktatási 

programmal. A szerző néprajzi terepmunka segítségével mutatja be az iskolák célkitűzéseit, 

azaz az őslakos kultúra, értékek, nyelvek és jogok védelmét, a nemek közti egyenlőség elő-

mozdítását, az oktatás vidéki környezetbe történő átemelését, és a közösségek külső szerve-

zetektől való függetlenségének megerősítését. A szerző arra a megállapításra jut, hogy a poli- 

tikai, pénzügyi és didaktikai akadályok ellenére az iskolák sikeresen haladnak céljaik elérése 

felé és a neoliberális1 fejlődési modell alternatíváját nyújtják.

1. Bevezetés

1994. január 1-jén a hajnali órákban felfegyverzett őslakos földművesek ezrei törtek elő 

a Lacandón-dzsungelből2 és ereszkedtek le Mexikó délkeleti hegységeiből: megtámadták 

Chiapas állam öt városát, megzavarták az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény3 

(North American Free Trade Agreement, NAFTA) aláírása alkalmából szervezett állami ünnep-

ségeket, és felelevenítették Emiliano Zapata4 forradalmi törekvéseit az Igazságért, a Földért 

és a Szabadságért Mexikó őslakosai számára. A Zapatista Nemzeti Felszabadítási Hadsereg 

(Ejército Zapatista de Liberación Nacional, E.Z.L.N.) a mexikói őslakosok ötszáz éve tartó sze-

génységét és elnyomását a nemzeti közbeszéd egyik legfontosabb témájává tette és az ősla-

kos-politika megújítását követelte.

Chiapas állam Mexikó számos, anyagiak tekintetében szegény és erősen marginali-

zált őslakos csoportjának ad otthont. Miközben természeti erőforrások tekintetében ez Me-

xikó leggazdagabb állama (Chiapaslink, 2000), a becslések szerint az államban élő emberek 

47%-a él szegénységben,5 ami jóval magasabb, mint a 18,2%-os országos arány (CONEVAL, 

2007). Salinas elnök 1992-ben módosította a mexikói alkotmány 27. cikkét, amely lehetővé 

tette az ejido6 – közösségi tulajdonú – földek felvásárlását és értékesítését a nemzeti és a 

nemzetközi piacokon, miközben az Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalásokat 

1 A neoliberalizmus olyan gazdasági és politikai irányvonal, amely a szabad, beavatkozás nélküli piaci működést pártolja és 

leépíti az állami újraelosztást. – a szerkesztő megjegyzése
2 A Lacandón Dzsungel a mexikói Chiapas államtól Guatemaláig terjedő esőerdő. – a szerkesztő megjegyzése
3 Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (North American Free Trade Agreement, NAFTA) az Amerikai Egye-

sült Államok, Kanada és Mexikó között 1994. január 1-jén lépett életbe. Az egyezmény célja az országok közötti kereskedel-

mi akadályok lebontása. Az egyezményt nagyon sok kritika érte a társadalmi igazságosságért küzdő mozgalmak részéről. 

– a szerkesztő megjegyzése
4 Emiliano Zapata Salazar (1879-1919) a mexikói forradalom egyik vezére volt, aki a parasztok földjeinek visszaszerzéséért 

küzdött. – a szerkesztő megjegyzése
5 Az adatok a CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a Társadalomfejlesztési- 

politikát Értékelő Nemzeti Tanács) „élelmiszer-szegénység” kategóriájára vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy egy háztartás 

annak összes jövedelméből sem képes megvenni egy kosárnyi alapvető élelmiszert (CONEVAL, 2007).
6 Mexikóban ejidónak nevezik azokat az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági tevékenységre használt földeket, amelyekre 

 vonatkozóan a földet megművelő embereknek haszonélvezeti joga van. – a szerkesztő megjegyzése

a NAFTA-val kapcsolatban. Ezzel a zapatisták szemében túl messzire ment Mexikó neoliberális 

modernizációjában, amelynek termelés-központúsága miatt még hangsúlyosabbá válhat az ős-

lakos közösségek szegénysége és elnyomása. A lázadók üzenetei – „¡Ya Basta!” (Elég legyen!)  

és „Nincs többé Mexikó nélkülünk!” – eljutottak mindenhová az országon belül és a világban is.

A zapatisták egyik sérelme az volt, hogy az őslakos népességet kizárják az oktatásból 

– ezt a Lancadón-dzsungel első kiáltványában (E.Z.L.N., 1993) részletesen ki is fejtik. Ennek 

a meggyőződésnek a forrása az a számos sikertelen oktatási modell, amelyet Chiapas vidéki 

területein az 1910-es forradalom7 óta bevezettek. A kormány 1921-ben létrehozott, oktatásért 

felelős minisztériuma (Közoktatási Minisztérium, Secretaría de Educación Pública, SEP) az első 

igazgató, José Vasconcelos filozófiáját képviselte. Vasconcelos célja az volt, hogy a mexikói tár-

sadalom minden tagját úgy integrálja a kevert őslakos és európai, azaz mestizo8 kultúra „kozmi-

kus fajába” (Vasconcelos, 1948), hogy megtanítja az őslakos mexikóiakat spanyolul írni, olvasni 

és beszélni. Az Őslakos Oktatás és Kultúra Minisztériuma, a Közoktatási Minisztérium (SEP) 

vidéki iskolái, annak „kulturális missziói” és a Casa del Estudiante Indígena – az őslakos diákok 

városi bentlakásos iskolája – mind fontos szerepet játszottak abban, hogy az őslakos diákokat 

beolvasszák a criollo9 – spanyol származású mexikói – népességbe (Meneses Navarro, 2007).

Ez a beolvasztást támogató oktatási ideológia hasonlított más olyan országok kormá-

nyainak elképzeléseire, ahol jelentős az őslakos népesség. A gyarmatosítás éveinek köszön-

hetően az őslakos népesség világszerte marginalizált, társadalmilag és gazdaságilag gyenge 

helyzetbe került (May, 1998). Több kormány is a központosításra és a homogenitásra kezdett 

törekedni az utóbbi években (Corson, 1998), hangsúlyossá vált a közös nyelv és kultúra mint az 

állampolgárság megjelenítői (May, 1998) és ennek nyomán olyan oktatási rendszert építettek 

ki, amely nem ismeri el az őslakos emberek különbségeit, hanem asszimilációra kényszeríti 

őket a főáramú kultúrába. Például az indiánok oktatását Észak-Amerikában úgy jellemzik, mint 

egy az „egységesítésre tett nagyszabású kísérlet”, amelynek célja, hogy az őslakos népessé-

get a nemzeti ideálnak megfelelővé alakítsák (Lomowaima & McCarty, 2002).

Chiapasban ez az integrációs oktatás elbukott, amit több őslakos közösség ellenséges 

hozzáállása is jelzett: az 1960-as években őslakos szervezetek a kulturális sokszínűség tisz-

teletben tartását követelték az oktatásban. Azon kívül, hogy az őslakos közösségeknek egyre 

inkább megengedték, hogy saját ellenőrzésük alá vonják fejlődésüket, mindez abban csúcso-

sodott ki, hogy a SEP 1978-ban kétnyelvű oktatási programot vezetett be. Az oktatási politika 

új szakasza azonban még mindig nem volt kielégítő a zapatista és más őslakos csoportok 

számára. Több tanulmány is ír arról, hogy Chiapas vidéki területein az őslakos csoportok kri-

tizálják a SEP kétnyelvű oktatási programját (Flores, 2003; Klein, 2001; Soberanes Bojórquez, 

 

7 A mexikói forradalom egy 1910-ben kezdődött és évekig tartó fegyveres konfliktus volt, amely számos kormányváltáshoz 

vezetett. Kitörésének oka Porfirio Díaz diktatórikus kormányzása volt. – a szerkesztő megjegyzése
8 Mestizo-nak nevezik a vegyesen európai és őslakos származású embereket. – a szerkesztő megjegyzése
9 Latin-Amerikában criollo-nak nevezik azokat a spanyol származású embereket, akik már a gyarmatokon születtek.  

– a szerkesztő megjegyzése
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2003) és arra jutottak, hogy a SEP iskoláiban olyan körülményeket alakítanak ki, amelyek az 

állam hegemóniáját erősítik (Gutierrez Narváez, 2005, p. 242).

A 2010-es népszámlálás rámutatott, hogy Mexikón belül Chiapas államban volt a legma-

gasabb az írástudatlanság aránya: az állam 15 évnél idősebb lakosainak 18,4%-a volt írástudat-

lan, miközben az országos átlag 7,6% volt (INEGI, 2010). Az őslakos népesség még súlyosabban 

érintett a kérdésben: 2005-ben Chiapas állam felnőtt korú őslakos népességének 43%-a volt 

írástudatlan (National Institute for the Education of Adults in Herrera Beltran, 2005). A zapatis-

ták számára az írástudatlan felnőttek száma bizonyította Chiapas elmaradottságát, amit más 

társadalmi, gazdasági és politikai csalódások tetéztek, és aminek következtében a zapatisták 

változást kezdtek követelni. Egy olyan világot követeltek, amelyben „sok világ elfér”.10

A lázadást követő 12 napos háborút a zapatisták és a kormány közötti folyamatos tár-

gyalás követte. A viták központi témája az őslakos kultúra és jogok voltak, aminek eredménye  

az 1996-os San Andrés-i Egyezmény11 lett. Ez az egyezmény így fogalmazott az iskolai okta- 

tással kapcsolatban: „az őslakos oktatásnak kétnyelvűnek és interkulturálisnak kell lennie” 

(Hernández Navarro & Herrera, 1998, p. 85). Ezek az egyezmények ugyan jelentős előrelé-

pést jelentettek abban, ahogy a zapatisták hangot adtak követeléseiknek és meg is védték 

azokat, ugyanakkor nem kerültek bele az alkotmányba. 1996 óta a zapatisták nem tárgyalnak  

a kormánnyal, és saját autonóm közösségeket hoznak létre. A zapatista autonómia gyökereiről 

és céljairól szóló irodalom a globalizáció és a neoliberalizmus homogenizáló erejét hangsú-

lyozza, a zapatista autonómiát pedig az elnyomással szembeni ellenállás, valamint a politi-

kai, gazdasági és kulturális önrendelkezés kísérleteként írja le (Stephen, 2002; Díaz- Polanco, 

2007; Mattiace, 2003).

Az autonóm termelési, egészségügyi, kommunikációs, védelmi és igazságügyi rend-

szerek mellett a zapatisták kétszintű autonóm oktatási rendszert alakítottak ki. A zapatisták 

megoldása az oktatással kapcsolatos aggályaikra hasonló más autonóm őslakos oktatási kez-

deményezésekhez, például a maorik Te Kōhanga Reo oktatási mozgalmához12 Új-Zélandon, 

a cserokik és navahók autonóm módon üzemeltetett iskoláihoz Észak-Amerikában, és a yano-

mami indiánok önigazgató iskoláihoz Brazíliában. Ezek mindegyikét a közösség fokozott önren-

delkezése és a jövőjük irányítása iránti vágy mozgatja. Az őslakosok jelentős része úgy véli, hogy 

a közösségi alapú oktatás az önállóság, az igazságosság és a kulturális megújulás központi ele-

mévé vált (Corson, 1998).

 

10 A harc „egy olyan világért, amiben sok világ elfér” a zapatista mozgalom egyik alapvető mottója lett, amely a közös 

tiszteleten és az etnikai csoportok együttélésén alapuló világot ír le. A mottó felbukkan magánbeszélgetések közben,  

a zapatista közösségek falfestményein, valamint az E.Z.L.N. beszédeiben és dokumentumaiban. Lásd például E.Z.L.N. (2007).
11 A San Andrés-i Megállapodást 1996-ban kötötte a mexikói kormány és a zapatista hadsereg, amely autonómiát, elisme-

rést és jogokat adott az őslakosoknak. – a szerkesztő megjegyzése
12 A második világháborúig Új-Zéland őslakosainak (a maoriknak) többsége a māori nyelvet beszélte anyanyelveként, 

de az 1980-as évekre ez mindössze 20%-ra csökkent. A csökkenés oka az volt, hogy az iskolákban az angolt tették meg  

a kötelező nyelvnek. Emiatt indult el a maorik nyelvi megújítási mozgalma, amelynek keretében elindították a Kōhanga Reo 

(„nyelvi fészek”) programot. Ennek keretében 1982-től kezdve már a bölcsődékben is maori nyelvet tanítottak a gyerekeknek 

és elindultak a maori nyelvű általános és középiskolák. – a szerkesztő megjegyzése

Más őslakos népek, például a számik Norvégiában vagy a guaranik Brazíliában azt követel-

ték, hogy nagyobb befolyással lehessenek az állami iskolák működtetésére. Függetlenül attól, 

hogy az egyes csoportok akciói mennyire voltak sikeresek, az elmúlt negyven évben egyre 

több őslakos közösség vett részt oktatással kapcsolatos kezdeményezésekben vagy követelé-

sekben, ami azt mutatja, hogy az őslakosok egyre inkább tudatában vannak a központosított 

oktatás hátrányainak, miközben elég erősek és magabiztosak az új modellek kialakításához.

A kutatások alapján a zapatista autonóm oktatás legfőbb célkitűzése a közösségek 

függetlenségének fenntartása és az, hogy az őslakos csoportok a saját nyelvükön és a saját 

kultúrájukról tanulhassanak (Flores, 2003; Klein, 2001; Gutierrez Narváez, 2005). Jelen tanul-

mány ezeket a következtetéseket is szem előtt tartva újfent megvizsgálja az autonóm iskolák 

célkitűzéseit, hiszen a zapatisták szüntelenül árral szemben úsznak és követeléseik is folya-

matosan változnak.

Néprajzi terepmunkám alapján ez a tanulmány az alábbi kérdésre keresi a választ:  

Mennyire sikeresek a zapatista autonóm iskolák Moreliában és Chiapasban a fenti célkitűzé-

sek teljesítésében?

A kutatás első szakasza bemutatja az autonóm iskolák célkitűzéseit, azaz az őslakos  

kultúra, értékek, nyelvek és jogok védelmét, a nemek közti egyenlőség előmozdítását, az 

oktatás vidéki környezetbe való átemelését, és a közösségek külső szervezetektől való füg-

getlenségének megerősítését. A tanulmány minden egyes célkitűzés tekintetében elemzi az 

előrehaladást, és rámutat arra, hogy a politikai, pénzügyi és didaktikai13 nehézségek ellenére 

Morelia iskolái sikeresen haladnak célkitűzéseik megvalósítása felé még akkor is, ha ennek 

mértéke és egyszerűsége minden esetben más.

2. A kritikai pedagógia mint ellenállás az elnyomással szemben

Széles körben elismert tény, hogy mekkora ereje van az oktatásnak a vidéki közösségek 

társadalmi-gazdasági fejlődésében és az államok demokratikus átalakulásában.14 Több okta-

tási szakember és filozófus érvelt azzal, hogy a „kritikai pedagógia” oktatási megközelítését 

kell alkalmazni ahhoz, hogy ez az átalakulás elnyomó társadalmi körülmények között is végbe 

tudjon menni.

Freire (1985, 1996, 2001, 2007) azzal érvel, hogy a szegények gazdasági, társadalmi 

és politikai elnyomása nem teszi lehetővé a számukra, hogy kritikai tudatossággal tekintse-

nek a világra, és kitart amellett, hogy csak egy nem tekintélyelvű modellel szabadíthatják fel  

magukat bármilyen elnyomó erő alól. Szembeállítja az oktatás „bank modelljét”, ahol a passzív 

tanulók statikus információt kapnak, a részvételen alapuló modellel, ahol a tanulók párbeszéd 

útján hozzák létre saját ismereteiket (Freire, 1985, p. 93).

Freire amellett érvel, hogy az egyéneknek „meg kell nevezniük a világot” (1996, p. 118) 

azért, hogy részt vehessenek a felszabadításért vívott harcban – ezt tükrözik Giroux (1983), 

13 A didaktika oktatáselméletet jelent – a szerkesztő megjegyzése
14 Lásd Chomsky (2000), Coombs (1974), Dewey (1997), Freire (1985, 1996), Giroux (1983), Gould (1993), and Hamel (2001).
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Chomsky (2000) és Dewey (1997) pedagógiai elméletei is. Giroux15 radikális pedagógiája sze-

rint az oktatónak a tanuló mindennapi életével kell foglalkoznia, mert az oktatás csak így le-

het érdemi, kritikai és felszabadító (Giroux, 1983). Chomsky16 (2000) kritizálja a fent leírt bank 

modellt, és arra hívja fel a figyelmet, hogy az iskoláknak interaktív térként kell működniük, ahol  

a diákok függetlenül gondolkozhatnak és megalkothatják saját igazságukat. Dewey17 szintén 

azt hangsúlyozza, hogy a kritikai pedagógiában milyen fontos a részvétel, és rámutat arra, 

hogy az oktatóknak be kellene építeniük a diákok ötleteit az oktatási programba, ami egy 

„együttműködésen és nem parancsokon alapuló vállalkozás” (Dewey, 1997, p. 72).

Ernesto „Che”’ Guevara18 forradalmi pedagógiájában is megtalálható a fenti peda-

gógusok által kiemelt elvek némelyike, ami azért érdemel említést, mert Subcomandante  

(parancsnokhelyettes) Marcos19, az E.Z.L.N. szóvivője és stratégája szerint „a zapatisták ge-

rilla referense... Che volt” (Subcomandante Marcos, 1997, p. 135). John D. Holst felnőttoktatási 

szakembert Guevara kétezeroldalnyi írásának elemzésekor arra jutott, hogy oktatási peda-

gógiájának központi témái az alábbiak voltak: az oktatásnak az új társadalom felépítéséhez 

szükséges értékeket kell fejlesztenie; a társadalom minden tagjának együtt kell tanulnia és 

ezzel meg kell haladni a tanár-diák hierarchiát; a cselekvéssel történő tanulás meggyorsítja  

a tanulási folyamatot (Holst, 2009). Guevara „humanisztikus pedagógia projektje” (Holst, 2009, 

p. 166) abban hasonlít a zapatisták oktatási filozófiájára, hogy egy új tudatot kíván létrehozni  

a résztvevők között, ugyanakkor Che elképzelései a kubai helyzetre reflektálnak, így nem lehet 

közvetlenül átemelni őket a zapatista autonóm iskolákba.

A kritikai, forradalmi és felszabadítási pedagógiák által kínált konstruktivista elméletek20 

 azt sugallják, hogy az egyén a tapasztalat és a más egyénekkel való interakciók útján érti 

meg a világot. A zapatista iskolákra is jellemző ez az egyéntől a társadalomig eljutó modell, 

amelynek középpontban a saját oktatási projektjének megalkotásában résztvevő diák áll.  

Freire, Dewey, Giroux és Guevara modelljeit azonban a zapatista iskolák nem használják szi-

gorú útmutatóként; a zapatista oktatás decentralizált jellege biztosítja, hogy a nem túl szigorú  

regionális irányelvek követését leszámítva minden iskola úgy tartja meg az óráit, ahogyan azt 

alkalmasnak véli. Ez a kutatás tehát nem feltételezi azt, hogy az autonóm iskolák teljes mér-

tékben hűek a kritikai pedagógusok munkájához, ez inkább csak hivatkozási keretként szolgál  

a Moreliában található zapatista iskolák filozófiai fejlődésének bemutatásához.

15 Henry Giroux (1943-) amerikai-kanadai kutató, a kritikai pedagógia Egyesült Államokbeli ágának fő elméleti szakembere. 

– a szerkesztő megjegyzése
16 Noam Chomsky (1928-) amerikai nyelvész és filozófus, a modern nyelvészet megalapítója. – a szerkesztő megjegyzése
17 John Dewey (1859-1952) amerikai filozófus, az amerikai oktatási rendszer nagy reformere. – a szerkesztő megjegyzése
18 Ernesto „Che” Guevara (1928-1967) orvos, politikus, marxista forradalmár. A kubai forradalom egyik legendás vezetője,  

a kubai Nemzeti Földreform Intézet, majd a Kubai Nemzeti Bank elnöke, kubai ipari miniszter volt. -– a szerkesztő megjegyzése
19 Valódi nevén néven Rafael Sebastián Guillén Vicente (1957-) a zapatisták katonai vezetője és szóvivője. – a szerkesztő 

megjegyzése
20 A konstruktivista pedagógia szerint nincs feltétlenül egy objektív valóság és a tanulás a tanító és a befogadó közös alko-

tása. – a szerkesztő megjegyzése

3. Módszertan

Jelen tanulmány a Chiapas államban található Morelia nevű autonóm régióban működő 

zapatista autonóm oktatás etnográfiai21 elemzését mutatja be. A terepmunka jelentős része  

a kb. 300 lakosú Pico Aglando és a kb. 180 lakosú Riocolán22 falvak közösségeiben zajlott.  

Az állam hegyvidéki régiójának keleti szélén, a Lacandón-dzsungel határában fekvő terület 

jelentős része a Tojolabal népcsoportnak ad otthont.

Részt vettem az iskolák, az otthonok, a kosárlabda-pályák és a közösségi bolt minden-

napi életében, a tüzelőért megtett napi sétákon, és a heti kirándulásokon a folyóhoz, ahol 

mosni szoktak. Az alábbi módszereket alkalmaztam a két közösségben: résztvevő megfigye-

lés, informális interjúk, csoportbeszélgetések (az interjúkérdéseket a függelék tartalmazza), 

valamint az oktatáshoz használt tankönyvek, füzetek és a diákok rajzainak elemzése.

Három napot töltöttem Morelia alapközösségében (caracol23), ahol interjúkat és cso-

portbeszélgetéseket készítettem az oktatássegítőkkel és falfestményeket fényképeztem. 

Oventic régió alapközösségében is eltöltöttem két napot, itt informális beszélgetést folytattam  

a környező közösségekből érkező látogatókkal. Interjút készítettem a Jó Kormányzat Tanács24 

öt tagjával a Roberto Barrios zapatista régióban, és a Las Abejas nevű civil csoport25 hatósági 

tanácsának nyolc tagjával is. Ezen felül pedig hét interjút készítettem zapatista közösségekkel 

foglalkozó civil szervezetekben dolgozókkal és a zapatista autonómia témájában jártas tudo-

mányos szakértőkkel.

4. Az eredmények bemutatása és elemzése

4.1. A látóhatár felé

A sűrű, magas zöld növényzet által fedett méltóságteljes hegyeket lankás dombok  

és egy széles, kanyargó völgy váltja fel. A néha a Tzaconejá folyóval párhuzamosan futó föld- 

úton haladunk a látóhatár felé és minden egyes kanyarral egyre zöldebb lesz a táj. Platós kiste-

herautónk csomagterében nők, férfiak, gyerekek, csecsemők, csirkék, kukoricás zsákok, több 

ládányi csilipaprika, vitaminos kekszeket tartalmazó tasakok és szénsavas kólát tartalmazó 

műanyag palackok utaztak.

21 Jelentése: terepmunkán alapuló, alulnézeti elemzés – a szerkesztő megjegyzése
22 Fontos megjegyezni, hogy ez nem a közösségek valódi neve. A zapatista terület politikai érzékenysége miatt álneveket 

használok a résztvevők identitásának védelmére. Ez azonban nem jelenthet akadályt: a megállapítások többsége Morelia 

egészének oktatási helyzetére vonatkoznak, a két közösség sajátos jellemzői pedig az általánosabb információ illusztrálá-

sára szolgálnak.
23 A spanyol caracol kifejezés szó szerint csigaházat jelent. Amellett, hogy így hívják Chiapas mind az öt zapatista régiójá-

ban az alapközösséget, az elnevezés a zapatista ellenállás szimbóluma lett, arra utalva, hogy a maják a csigaházat kürtként 

használták a közösség összehívására, spirális mintázata pedig szintén a zapatista ellenállás képét szimbolizálja, mint egy 

kezdő- és végpont nélküli, folytonos fejlődési folyamatot.
24 Chiapas államban öt autonóm zapatista régió található és mindegyiknek van saját regionális zapatista hatósága, amelyet 

a Jó Kormányzat Tanácsának neveznek.
25 A Las Abejas (a méhek) egy pacifista keresztény civil szervezet, amelyben a Chiapas állambeli San Pedro Chenalhó 

községében élő tzotzil mexikóiak vesznek részt. Miközben egyetértenek a zapatista követelésekkel, nem értenek egyet  

a zapatisták erőszakos lázadásával.
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– Ez nem Coca-Cola – jegyzi meg az egyik kamaszfiú. – Ez az itteni kóla. Különleges 

alkalomkor iszunk belőle – teszi hozzá.

Pico Aglando felé néhány faházas kis falu, végeláthatatlan kávé- és kukoricaültetvények, 

valamint pár drámaian meredek sziklaszirt mellett vezetett az utunk. Utóbbiakat buldózerrel 

vájták ki, feltárva a hegyek belső, sárgás, csupasz kőzeteit. A homokkövet teherautókra pakol-

ják, és jelentős részét északra szállítják vagy exportálják.

Úgy 20-30 percenként néhány épület bukkant elő a növényzetből. Némelyik ezek közül 

a PRI26 közösségeinek betonépülete volt, amelyekre hatalmas betűkkel az alábbi feliratot  

festették: „SEP – EDUCACION BILINGUE” (KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM – KÉTNYELVŰ  

OKTATÁS). A közösségek jelentős része azonban zapatista volt és ők a fából épült iskolaépü-

letek falára hatalmas betűkkel az alábbi feliratot festették: „Autonóm Iskola” (Escuela Auto-

nóma), amit aztán valamelyik forradalmi ikon neve követett. „Escuela Autonóma Emiliano  

Zapata”, „Escuela Autónoma Francisco Villa”27, „Escuela Autónoma Ricardo Flores Magón”28,  

„Escuela Autonóma Ernesto ’Che’ Guevara”. Az volt a célom, hogy megértsem, hogy a zapa-

tista közösségek miért szorították ki a SEP iskoláit, az autonóm iskolák milyen célkitűzések 

mentén működtek, és ami a legfontosabb, hogyan haladtak céljaik elérésében.

4.2. Elégedetlenség a SEP kétnyelvű oktatási programjával

A kormány kétnyelvű oktatási programja mögött az az elv áll, hogy az oktatás elismeri 

és elfogadja a kulturális és nyelvi sokszínűséget, a spanyol és a diákok őslakos nyelve azo-

nos fontossággal bír, és az órákat is a két nyelv keverékén tartják. Küldetésének része „olyan 

tantervek kifejlesztése, amelyek megfelelnek a létező sokszínűségnek, ápolják és terjesztik  

az őslakos nyelveket és oktatási anyagokat készítenek őslakos nyelveken” (Secretaria de  

Educación Publica 2001).

26 A PRI (Partido Revolucionario Institucional, Intézményes Forradalmi Párt) egy balközép politikai párt, amely 1929 és 

2000 között, 71 éven át irányította Mexikót. A PRI Mexikó három legnagyobb politikai pártja közé tartozik, a másik kettő  

a jobbközép PAN (Partido Acción Nacional, Nemzeti Akció Párt), amely jelenleg vezeti az országot, illetve a balközép PRD 

(Partido de la Revolución Democrática, Demokratikus Forradalom Pártja).
27 Francisco Villa (1878-1923) a mexikói forradalom vezére és kulcsfigurája. – a szerkesztő megjegyzése
28 Ricardo Flores Magón (1873-1922) mexikói anarchista jogász és újságíró, a mexikói forradalom előfutára volt. –  

a szerkesztő megjegyzése

Arnulpo, Pico Aglando egyik megválasztott képviselője az esti kávénk közben mesélt 

iskolai tapasztalatairól: „Állami általános és középiskolába jártam. A tanárok nem voltak lelke-

sek, messziről jöttek, és gyakran nem is értek oda az órára. Megesett, hogy amikor odaértek, 

akkor meg részegek és erőszakosak voltak... Csak írni és olvasni tanítottak, azt is mindig spa-

nyolul... kizárólag spanyolul! Nem volt jó, megfájdult tőle a fejem.”29

A kutatásban résztvevők mindegyike egyetértett abban, hogy az a „kétnyelvű” oktatás, 

amit a SEP Chiapas őslakos közösségeinek 1994 előtt kínált, nem volt kielégítő.

Összesen 58 személynek és csoportnak tettem fel azt a kérdés, hogy mik voltak a prob-

lémák az őslakos közösségek számára elérhető oktatásban 1994 előtt?30 A válaszadók között 

szerepeltek a moreliai Jó Kormányzat Tanács képviselői, Pico Aglando és Riocolán választott 

képviselői, oktatássegítők, a közösség felnőtt tagjai, akadémikusok, és a zapatistákkal kapcso-

latban álló szervezetek munkatársai.

Ahogyan az a fenti ábrán is látszik, 26 válaszadó jelölte meg első helyen azt, hogy  

az összes órát spanyolul tartották. Elméletileg a kétnyelvű iskolában spanyolul és a diák anya-

nyelvén is kellett volna folynia a tanításnak, de úgy tűnik, a gyakorlatban nem ez volt a hely-

zet. Ezt erősítette meg Juan is, aki az 1990-es években egy ilyen kétnyelvű iskolában tanított. 

„Spanyolul tartottam az órákat – mondta Juan. – Mint ahogy mindenki más is. Természetesen 

beszélek őslakos nyelveken, de senki sem kényszerítette ki azok használatát. Csak olyankor 

használtam őslakos nyelvet, ha a diák nem értett egy spanyol kifejezést.”

Tizenhárom válaszadó szerint a diákok csak olvasni és számolni tanultak meg, kilenc 

válaszadó szerint az volt a legfontosabb probléma, hogy a tanárok gyakran nem jelentek meg 

az órán, hat embert az zavart, hogy a tanár nem a közösség tagja volt, négyen pedig a része-

gesen és erőszakosan viselkedő tanárokra panaszkodtak. Szinte minden válaszadó megjelölt 

legalább egyet a fentiek közül az első helyen megadott válaszai mellett, míg 21-en a fentiek 

közül hármat is megjelöltek. Határozott egyetértés volt tehát abban, hogy ezek voltak a SEP 

kétnyelvű iskolák problémái.

4.3. A zapatista autonóm iskolák célkitűzései

Megkértem a moreliai Jó Kormányzat Tanácsot, a regionális oktatási tanács egy képvise-

lőjét, négy oktatássegítőt Pico Aglandóban és kettőt Riocolánban, hogy sorolják fel a moreliai 

régió zapatista autonóm iskoláinak célkitűzéseit.

Minden válaszadó megjegyezte, hogy az autonóm iskolák célja az őslakos kultúra,  

értékek és nyelvek védelme, valamint a vidéki környezetnek megfelelő oktatás biztosítása.  

A Jó Kormányzat Tanácsa azt is hozzátette, hogy az oktatás a közösség jogainak megerősí-

tésében is szerepet játszik. A regionális oktatási tanács képviselője és három oktatássegítő 

mindezt azzal egészítette ki, hogy az autonóm iskolák a nemek közti egyenlőséget is támogatják. 

29 Minden idézet a fent felsorolt egyénekkel és csoportokkal 2009 júliusában folytatott beszélgetésekből származik,  

hacsak másképp nem jelzem. Minden résztvevő álnéven szerepel identitása védelme érdekében. Minden fordítás [angolra] 

a szerző saját fordítása.
30 A kérdés megfogalmazása a kommunikáció formalitásához igazodott.

A résztvevők elsődleges válaszai arra a kérdésre, hogy mik voltak a problémák 

az őslakos közösségek számára elérhető oktatásban 1994 előtt?

4

6

9 26

13

spanyolul tartott órák

csak számolni és olvasni tanultak

a tanár nem jelent meg az órán

a tanár nem a közösség tagja volt

a tanár részeg volt és erőszakos
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Négy oktatássegítő számolt be arról, hogy az autonóm iskolák célja a közösségek külső szer-

vezetektől való függetlenségének megerősítése.

Ez a tanulmány tehát így foglalja össze Morelia régió zapatista autonóm iskoláinak cél-

kitűzéseit:

1. az őslakos kultúra védelme

2. az őslakos értékek védelme

3. az őslakos nyelvek védelme

4. az őslakos jogok védelme

5. a nemek közötti egyenlőség előmozdítása

6. a vidéki környezethez igazított oktatás

7. a közösségek külső szervezetektől való függetlenségének megerősítése

A tanulmány a továbbiakban azt elemzi és mutatja be, hogy az iskolák hogyan haladnak 

az egyes célkitűzések teljesítésében. A beszélgetések során a témák egymásba csúsznak,  

hiszen a célkitűzések többsége összekapcsolódik, nem lehet teljesen elkülönítve vizsgálni őket.

4.4. A hét célkitűzés

4.4.1. Autonóm oktatás az őslakos kultúra védelme érdekében31

„A gyarmatosítás után a misszionáriusok az őslakosokra kényszerítették a saját szoká-

saikat. Ennek a sebei a mai napig fájnak... És nem akarjuk, hogy ez továbbra is így történjen. 

Ezért kell tanítanunk a gyermekeinket a gyökereinkről, a hagyományainkról... a mindennapi 

szokásaink jelentéséről” (Pati, fiatal anya és egészség segítő Riocolánból).

Chiapas őslakos csoportjai a maja gyökerekből származó közép-amerikai kultúrát gya-

korolják; politikai szervezeteik, ruházatuk, étkezési hagyományaik, ünnepeik, orvosi gyakorla-

taik, spirituális hitük és kozmovíziójuk32 nagyban eltér a mestizo mexikóiakétól. A különböző 

etnikai csoportok között is vannak eltérések, a tojolabalok némileg eltérő kultúrát képviselnek, 

mint tzeltal és tzotzil szomszédaik. Az autonóm iskolák célkitűzéseinek meghatározásakor  

a résztvevők megjegyezték, hogy ebben a kontextusban elengedhetetlen, hogy a gyerekek  

az oktatás részeként tanuljanak a kultúráról és gyakorolják is azt.

Az autonóm iskolákban az egyik tantárgy neve: „Kultúránk”. A tanulók megismerkednek 

mindennapos szokásaik történelmi eredetével, a közösségi rítusokkal és az ünnepségekre 

való előkészülethez szükséges feladatokkal. A kultúra megjelenik a történelemórákon is és 

ennek keretében nagy hangsúlyt fektet a Kolumbusz előtti idők eseményeire és szokásaira.

„A SEP iskoláiban nem tanultunk a saját kultúránkról vagy történelmünkről – emlékezett 

vissza Rigo, egy oktatássegítő. – A SEP számára Mexikó története a spanyol hódítással kezdő-

dött. Most a diákok végre hallhatnak a mi saját történelmünkről és szokásainkról.”

31 A résztvevők a beszélgetések során élesen elválasztották egymástól a kulturális szokásokat az erkölcsi értékektől,  

így ez a szakasz a kultúra kifejezés alatt a szokás-, gyakorlat- és hitrendszerek összességét érti.
32 A közép-amerikai kozmovízió vagy kozmológia az őslakos társadalmak világnézetének összességére utal, amelyet az 

épített kultúra, a társadalomszerkezet és a világegyetemről alkotott elképzelések is tükröznek. – a szerkesztő megjegyzése

A diákokat arra bátorítják, hogy a kultúrájukról beszélgessenek Morelia regionális  

oktatási összejövetelein és azokon kívül is. Az összejövetelen a tanulók műhelymunkákban 

vehetnek részt, bemutathatják a közösségeiket és szokásaikat, és hagyományos ünnepségek 

sorát élvezhetik. Liza, egy 13 éves riocoláni tanuló így számolt be arról, hogy mit tanult egy 

ilyen rendezvényen: „Beszélgettünk a közösségeinkről, hallottam azokról a szentekről, akiket 

más helyeken tisztelnek, és hogy más gyerekek milyen szerepet töltenek be a családjukban... 

Megtanultuk, hogyan rendezzünk ünnepséget az egész csoport számára – volt szó a főzésről, 

a zenéről, a táncról és a beszédekről is.”

A tojolabalok mély spirituális hite a hagyományos szokások mellett  elegyíti a nap, a hold 

és más istenek tiszteletét a spanyolok által a 15. században behozott kereszténység elemeivel. 

A közösség idős tagjai szájhagyomány útján mítoszok és történetek garmadát adják tovább  

a fiataloknak. Ez a sajátos hitrendszer és a „közösségi bölcsesség” a tojolabal kozmovízió 

szerves részét képezi, így ezt is figyelembe kell venni az oktatás kultúravédő aspektusának 

elemzésekor. Absalón, a regionális oktatási tanács képviselője, valamint négy oktatássegítő 

azt is hangsúlyozta, hogy a segítők az oktatott közösség tagjaként jól ismerik a helyi kozmo-

víziót, és azt természetesen illesztik bele az oktatásba, szemben a SEP tanáraival, akik gyakran 

más városból vagy közösségből származnak.

Az oktatás mint az őslakos kultúra védelmezője tehát egyfajta kettős erőként működik. 

Egyfelől az iskolák elméleti alapot biztosítanak és aktívan használják a közösségi szokásokat, 

ezzel pedig aktívan népszerűsíthetik a tojolabal kultúrát. Másfelől, az iskolák egyfajta védvo-

nalat is képezhetnek, amellyel megvédhetik a diákokat az egyre erősebb külső kulturális befo-

lyástól, miközben a kommunikációs forradalom a nyugati kultúra szokásait exportálja Mexikó 

városaiba, a modern mexikói kultúrát pedig a korábban elszigetelt vidéki területekre.

„A férfiak modern ruhákat kezdtek viselni – meséli Bila (14 éves tanuló) egy ködös hajna-

lon Riocolánban – Mi szeretjük a színes ruháinkat, mindennap viseljük őket, nem akarunk úgy 

öltözködni, mint a városiak.”

4.4.2. Autonóm oktatás az őslakos értékek védelme érdekében

„Van valami az értékeinkben, ami megzavarja a gazdagok, a neoliberálisok tervét: az 

együttélés, az együtt gondolkozás, a közös munka hagyománya... Ez az, ami erőssé tesz minket, 

ami lehetővé teszi, hogy megvédjük magunkat” (Morelia Education Commission, n. d., p. 11).

„Itt mindannyian egyek vagyunk. Nem számít, ha valamelyikünk hibázik, mert mind együtt 

tanulunk” – ehhez hasonlókat gyakran hallottam az iskolákban. Riocolán oktatássegítői hang-

súlyozták, hogy a diákok mellett ők is folyamatosan tanulnak, hiszen ők még szegényes okta-

tást kaptak. A segítők saját tanulása és az, hogy a zapatisták számára mennyire hangsúlyos 

az egyének közötti egyenlőség, lehetővé teszi, hogy a segítők kilépjenek vezető szerepükből, 

és átengedjék a részvétel lehetőségét a diákoknak. Pico Aglandóban és Riocolánban is vannak 

csoportos történetíró gyakorlatok, és a diákok a többi diák számára is készíthetnek matematikai  

vagy szövegkiegészítős verses feladatokat. Ez az oktatási módszer a tanár-diák szerepek alter- 
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natív dinamikáját tárja fel: a diákok aktívan vesznek részt az órán az oktatássegítővel együtt,  

és nem passzívan szívják magukba az információt egy tekintélyelvű tanártól.

A segítőként dolgozó Eliseo ezt így foglalta össze: „Nincs fix óratervem... Hagyom, hogy 

a diákok vezessék az órát és ők javasoljanak feladatokat az egyes tananyagok elsajátításá-

hoz. Nyugodt környezetben dolgozunk együtt... Mire elhagyják az iskolát, készen állnak majd 

a közös munkára és a közös gondolkodásra, például olyan esetekben, amikor a közösségnek 

közösen kell döntést hoznia.”

Eliseo szavai tükröződnek Morelia oktatási himnuszának utolsó versszakában, amit min-

den reggel a tanítás megkezdése előtt elénekelnek:

Együtt küzdünk

Az oktatásunkért

Amely az emberektől és az emberekért van

Szívből jövő és lelkiismeretes

Több résztvevő is beszámolt arról, hogy a részvételre és a párbeszédre fókuszáló oktatás 

felkészíti a diákokat azokra a cargókra33 – közösségi szerepekre –, amelyeket az iskola befe-

jeztével kell magukra vállalniuk, valamint a közösségi döntéshozatalra, ami pedig a zapatista 

kormányzati rendszer kulcsfontosságú eleme.

Az oktatássegítőket a közösség választja ki erre a feladatra. A segítők nem kapnak fize-

tést, de a közösség más tagjai ügyelnek arra, hogy a segítők és családjuk elegendő étellel és 

erőforrásokkal rendelkezzenek. A segítő nem fizetett munkája maga is a kölcsönösséget és a 

személyes haszon helyett a közösségért végzett munkát tükrözi, ami az egyik alapvető zapa-

tista érték, ami a para todos todo, nada para nosotros („a közösségnek mindent, magunknak 

semmit”) mottóban is megjelenik.

A segítők és a társadalom többi tagja közötti erős szolidaritást a rendszer önkéntes jel-

lege alakítja ki, és ez megjelenik a diákok között is. Közösen takarítják ki az osztálytermet, 

közösen hoznak homokot a Pico Aglando körüli dombokból, hogy karbantartsák az iskola 

kosárlabda-pályáját. Riocolánban népszerű iskolai tevékenység az iskola cukornádültetvé-

nyének gondozása és szüretelése, ami egyfajta kollektívaként működik, amiben kizárólag  

a diákok és az oktatássegítők vesznek részt. A segítőként dolgozó Miguel így foglalta össze 

ennek előnyeit: „A diákok nemcsak, hogy élvezik a munkát, de a remek cukornádtermés mel-

lett megtanulnak csoportban is együttműködni. Ez különösen hasznos, amikor egy kollektí-

vában kezdenek el dolgozni... Nálunk ugyanis ez a bevett munkaforma. Mindenkinek megvan 

a saját földdarabkája, de kollektívában is dolgozunk a kukorica-, bab- és kávéültetvényeken.”

33 A zapatisták az ősi cargo rendszer keretében jelölnek ki feladatköröket – közösségi feladatokat és felelősségeket  

– a közösség tagjai számára. Ezek nem fizetett feladatkörök és a feladatra a közösség választja ki a személyeket. Ha valakit 

megválasztanak egy ilyen feladatkörbe, annak addig kell azt végeznie, amíg alapos oka van arra, hogy ne tegye. A közösségi 

szerveződés minden aspektusában vannak ilyen szerepek, például az egészségügy, az oktatás, a kommunikáció, a bizton-

ság és a termelés területén is.

Úgy tűnik, az iskolák sikeresen védelmezik az alapvető tojolabal értékeket, a kölcsönös-

séget, a csapatmunkát és az iskolai rendszerben és az oktatási módszerekben megjelenő 

egyenlőséget – mindezt úgy, hogy a közösségi normákat nem explicit, rejtett módon tanítják.

4.4.3. Autonóm oktatás az őslakos nyelvek védelme érdekében

„Oda, a hegyekbe jártam iskolába. Csak spanyolul tanultunk. Itt boldogabb az élet.  

Nagyon fontos, hogy itt ez az iskola, ami tanítja őseink nyelvét, a tojolabal nyelvet, a mi nyelvün-

ket” (Maria, a közösség idősebb tagja, Pico Aglando).

Harminchét embert kérdeztem meg arról, hogy szerintük a nyelvüket megvédik-e az  

autonóm iskolák, és 32-en válaszoltak igennel. Hárman felhívták a figyelmet a tojolabal nyelv 

védelmének fontosságára, de hozzátették, hogy mivel a diákok otthon a tojolabalt használják, 

az iskola nem olyan fontos eszköze a nyelv védelmezésének. A maradék két válaszadó egyet-

értett abban, hogy az autonóm iskolák tényleg segítenek az őslakos nyelvek védelmében,  

de kiemelték, hogy azok még így is veszélyben vannak, hiszen a közösségek egyre többet 

érintkeznek a spanyolul beszélő világgal.

Pico Aglando és Riocolán oktatássegítői a regionális előírásoknak megfelelően tojola-

bal nyelven tartják az órák többségét, illetve azért is, mert ők maguk szívesebben használják  

az anyanyelvüket. A segítők aktívan részt vesznek a tojolabal szavak olvasásának és írásá-

nak oktatásában. Miguel elmondta, hogy a SEP olvasást tanító módszerei nem működtek jól  

a tojolabal nyelv esetében. „Ezért megalkottuk a saját tanítási módszerünket – mesélte  

lelkesen. Történetek és rajzok segítségével tanítunk meg minden egyes betűt... A történetek 

és rajzok sokkal fontosabbak a hagyományainkban, mint az írott szó.”

A segítők saját oktatási technikáik mellett főként az Írjunk és olvassunk tojolabal nyel-

ven című tankönyvet használják Morelia iskoláiban. A tankönyvet 2005-ben szerkesztette se-

gítők egy csoportja, és olyan tárgyak, állatok és növények neveit és képeit használja, amelyek  

a diákok vidéki környezetéből ismerősek lehetnek. A diákok Riocolánban az iskola után a fű-

ben ülve izgatottan olvasták ki a szavakat. „A gyerekek imádják ezt a könyvet – erősítette meg 

Erlinda, a hétgyermekes anya – Természetesen folyékonyan beszélnek tojolabal nyelven, de ha 

nem akarjuk, hogy eltűnjön a nyelvünk, akkor meg kell tanulniuk írni és olvasni is. Ez a könyv 

nagyszerű, a gyerekek pedig elég gyorsan megtanulnak írni és olvasni.”

A tojolabal nyelv dominanciája azonban néha csorbát szenved a matekórákon. „Három-

szög, négyszög, hatszög” – sorolja Rigo spanyolul a harmadik szintű osztály geometriaóráján.34 

A diákok is spanyolul ismétlik el a formák neveit. Később, az első szintű diákok először spa-

nyolul kezdenek el hangosan számolni. „Tojolabal nyelven! – kiált fel Vicente, a segítő. – Miért 

nem tojolabalul számolunk?”

34 Az első szintre általában 5-8, a másodikra 9-12, a harmadikra 13-15 év közötti diákok járnak. Minden diákot bátorítanak 

arra, hogy végezzék el a középfokú iskolát 15 és 18 éves kor között. Ezek az életkorok azonban csak iránymutatásul szolgál-

nak, a konkrét szintet a diák saját előmenetele határozza meg.
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Vicente úgy véli, hogy azért jelenik meg a spanyol gyakran a matematikaórán és a szá-

molás során, mert a közösség tagjai a városi piacokon találkoznak a spanyol nyelvvel. A ci-

vil szervezetek is spanyolul tartják képzéseiket a segítők számára, ami szintén akaratlanul is  

a spanyol használatát részesíti előnyben az olyan tantárgyakban, mint például a matematika.

A tojolabal használata a spanyol mint idegen nyelv órákon is visszaszorul. A harma-

dik szintű diákok spanyol órákon is részt vesznek, mielőtt elkezdenék a középfokú iskolát.  

A fiatalabb diákok néha spanyolul dolgoznak, ahogyan az az osztályterem falain látható rajzok 

feliratain is látszik, némelyiken csak spanyol szöveg látható, van, aki mindkét nyelvet feltünteti,  

illetve spanyol nyelvű dalokat énekelnek. A spanyol használata azonban úgy tűnik, nem fenye-

geti a tojolabal első nyelvként történő túlélését, mert a spanyolt csak korlátozott keretek között, 

idegen nyelvként tanulják.

Az autonóm iskolák tehát sikeresen védik meg a tojolabal nyelvet, mert az órák elsősor-

ban ezen a nyelven zajlanak, és mert komoly figyelem irányul arra, hogy a diákok írni és olvasni 

is megtanuljanak tojolabal nyelven. Ezzel együtt a segítők képzésén át az oktatásba beszű-

rődő spanyol egy olyan hatás, amire oda kell figyelni, ha a zapatisták továbbra is meg kívánják 

őrizni az őslakos nyelveket.

4.4.4. Autonóm oktatás az őslakos jogok védelme érdekében

„Minket, őslakosokat, újra meg újra elnyomtak. [Emiliano] Zapata kiáltásait még mindig 

hallani lehet, bár a kormány igyekszik azokat elnémítani, minket pedig félreállítani... Mi azon-

ban nem adjuk fel, és oktatjuk a gyerekeinket. Ők a zapatista mozgalom legújabb generációja, 

és meg kell ismerniük a történelmünket és a neoliberalizmust, hogy meg tudják védeni a joga-

inkat” (Eliseo, oktatássegítő, Riocolán).

A résztvevők túlnyomó többsége igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy az autonóm 

oktatás szerintük elég erőt ad-e ahhoz, hogy megvédjék a jogaikat, rámutatva arra, hogy a diá-

kok olyan történelmi, politikai, földrajzi és gazdasági kérdésekről hallhatnak, amelyekről a SEP 

iskoláiban nem, és ennek segítségével a diákok sokkal felkészültebben harcolhatnak a saját 

 jogaikért. Ennek a folyamatnak a sebességéről azonban már megoszlanak a vélemények.  

Abból az 51 megkérdezett személyből vagy csoportból, akik igennel válaszoltak az első kér-

désre, 16 vélte úgy, hogy ennek azonnali hatása van. A többi válaszadó egyetértett abban, hogy  

ez egy fokozatos folyamat, aminek a hatása lassan érezhető, és amely még jobb eredménye-

ket hoz majd, ahogyan a segítők is egyre jobb képzést kapnak.

Riocolán iskolájában a múlt heti óra óta senki sem törölte le a tábláról az alábbi kérdéseket:

Hogyan éltek az őseink?

Mi az a neoliberalizmus?

Mit jelent az a szó, hogy „parancs”?

Ezeket a kérdéseket első és második szintű, 5 és 12 év közötti diákokkal vitatták meg.

Riocolán és Pico Aglando segítői, valamint Absalón, a regionális oktatási tanács tagja 

is azt emelte ki, hogy a történelem és politika mindegyik oktatási szinten nagy hangsúlyt kap. 

A történelemóra arra készteti a diákokat, hogy maja őseikről, a spanyol hódításról és a maja 

lázadásokról, valamint Zapata, Villa és Madero35 szerepéről beszélgessenek az 1910-es forra-

dalomban. „Ez a mi valódi történelmünk – jelentette ki az oktatássegítőként dolgozó Caetano. 

– Ez nem az a hazugság, amit az állami iskolában mondtak el a történelmünkről. Itt nemcsak  

az elmúlt 500 évről van szó, hanem közép-amerikai őseink teljes történelméről.”

A diákok minden szinten tanulnak a politikai irányzatokról, és ehhez olyan témákról be-

szélgetnek, mint a társadalmi osztályok, a múlt forradalmai és a szocializmus. A diákok az 

iskolában a kormányzás, az engedelmesség és a közösségi döntéshozás elvét ismerik meg 

mint a zapatista közösség alapvető politikai dinamikáját és mint egy olyan modellt, amely jobb 

a „rossz kormány” rendszerénél.36

Megkérdeztem a harmadik szintű diákokat, hogy mit tanultak politikaórán.

„Tanultunk az engedelmességről, a kormányzásról és a cargo rendszerről” – felelte Rocio.

„Igen – szólalt meg David – az iskola befejezése után nekünk is lesz felelősségünk  

a közösségben. Mindent megosztunk, együtt dolgozunk, nem úgy, mint a rossz kormányban. 

Tanulunk a földünkről. Erősnek kell lennünk, meg kell védenünk a földünket.”

A Moriela régió közösségei által elfoglalt földterületeket 1994 után visszavették a gaz-

dag mestizo és külföldi tulajdonosoktól, aminek az alapja Zapata „azé a föld joga, aki dolgozik 

rajta” elve volt. Riocolán iskolája egy nagy belmagasságú, üvegablakokkal és részletgazdag 

kovácsoltvas elemekkel díszített betonépület. Az egykor a földtulajdonos otthonául szolgáló 

ház komoly kontrasztban áll a közösség apró faházaival. Most a diákok rajzai borítják a falakat, 

a ház kertje – amely gyönyörű kilátást nyújt a völgyre – pedig játszótérként funkcionál. Ebben 

az épületben vitatják meg a diákok a területi jogok fontosságát, hallanak szüleik és nagyszü-

leik baldíosként37 – részes bérlőként – végzett munkájáról, és arról, hogy a forradalom milyen 

jelentős szerepet játszott abban, hogy bevezették az ejido területmegosztási rendszert, amit 

aztán Salinas elnök 1992-ben eltörölt.

„Az emberek nagyon keményen dolgoztak – közli az egyik diák. – Most sokkal sza-

badabbak vagyunk, a saját földünkön dolgozhatunk, a saját ételünket termeszthetjük” – tette 

hozzá büszkén.

„Nem a NAFTA-t akarjuk, hanem a szabadságunkat!” – olvasható Pico Aglandóban az 

egyik osztályterem táblája mellé kifüggesztett poszteren. A segítők a Moreliai Oktatási Bizott-

ság által összeállított füzetet használják ahhoz, hogy a neoliberalizmusról és annak az életükre 

gyakorolt hatásáról beszélgessenek (Morelia Education Commission, n. d.). Vicente ezt így 

magyarázta a harmadik szintű osztályának: „A rendszer, a kapitalizmus miatt vagyunk sze-

gények. Nagyon kevés ember jár jól ezzel, különösen a NAFTA óta... Földművesek vagyunk. 

 

35 Emiliano Zapata, Pancho Villa és Francisco Madero a mexikói forradalom kulcsfontosságú szereplő voltak. – a szerkesztő 

megjegyzése
36 A zapatisták szóban és írásban is szinte minden esetben odateszik a „rossz” jelzőt a „kormány” elé.
37 A baldío kifejezés azokat a részes bérlőket jelöli, akiknek a földterületeit 1847 után beolvasztották a birtokokba annak  

a törvénynek köszönhetően, amely megfosztotta az őslakos mexikóiakat a földjüktől, és így kénytelenek voltak az újonnan 

létrehozott nagybirtokokon dolgozni (Mattiace, 2003, p. 163).
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Megtermeljük azt, amit elfogyasztunk, a maradékot pedig igyekszünk értékesíteni. De nem 

sokra becsülik a munkánkat. Szerveződnünk kell, hogy a neoliberálisok ne foszthassanak meg 

minket a földünktől és a kultúránktól.”

Miközben a kormány neoliberális politikája továbbra sem veszi figyelembe az őslakos 

népesség igényeit és azt az „alacsony intenzitású háborút”, amely 1994 óta jelen van Chiapas-

ban és amelynek részét alkotja a zaklatás, a gyilkosság, az emberrablás és az egyéb erősza-

kos cselekmények, a segítőkre hárul a feladat, hogy a Moreliában tartott oktatási találkozókon 

felkeltsék a diákok érdeklődését a társadalmi, politikai és gazdasági problémák iránt. A már 

említett füzet és a segítők moreliai képzése is a segítők tájékoztatására szolgál, miközben egy 

olyan kiindulási pontot ad, ahonnét el tudják indítani politikaóráikat.

Ugyan van még hová fejlődni abban, hogy a segítők teljes mértékben megértsék a poli- 

tikai helyzetet, illetve ebből következően több szempontot is figyelembe tudjanak venni,  

a diákok érdeklődése és a beszélgetéseik arra utalnak, hogy politikai tudatosságuk egyre in-

kább növekszik és egyre magabiztosabbak a jogaik védelmében.

4.4.5. Autonóm oktatás a nemek közötti egyenlőség előmozdítása érdekében

„Nem tudok sem írni, sem olvasni... A szüleim nem küldtek el iskolába, mert sok volt  

a munka a ház körül és a földeken. Most én is tanulok, de nehéz, és lassan haladok. A lányom 

mindennap iskolába jár, remélem, hogy neki a tanulás miatt több lehetősége lesz, mint nekem 

volt” (Juliana, Pico Aglando)

Az E.Z.L.N. Forradalmi Női Törvényeinek 6. cikke szerint „a nőknek joguk van az okta- 

táshoz” (E.Z.L.N., 1994). Morelia tizenegy oktatássegítője, a Jó Kormányzat Tanács tagjai,  

valamint annak a 21 diáknak a szülei, akikkel beszéltem erről, mind azt hangsúlyozták, hogy 

minden gyermeket arra ösztönöznek, hogy járjanak iskolába, és általában majdnem ugyanany-

nyi lány jár az alapfokú iskolába, mint fiú. A szülők közül hatan említették, hogy a középfokú 

iskolában már valamivel nagyobb a lányok lemaradása, de ez is lassan eltűnik. Pico Aglandó-

ban és Riocolánban közel megegyező az osztálytermekben a nemek aránya: Pico Aglandóban 

33 fiú és 29 lány jár iskolába, míg Riocolánban 24 fiú és 19 lány. A lányok és a fiúk együtt, 

ugyanazokat a tárgyakat tanulják. Manuela (egy riocoláni anya) szerint a nemek keveredése 

és egyenlősége az iskolában „magabiztosabbá teszi a lányokat és segít abban, hogy a nők is 

több és jobb lehetőségeket kapjanak”.

Akkor válik igazán szembetűnővé, hogy az alapfokú iskola koedukált, ha összehasonlít-

juk Pico Aglandóbeli a felnőtteknek szóló írás-olvasás programmal, ahol külön férfi és női cso-

portok vannak. „Kényelmetlenül éreznénk magunkat, ha a férfiakkal kellene együtt tanulnunk 

– panaszkodott Claudia – Sokkal előrébb tartanak, mint mi. Olyan kellemetlen lenne ott tanulni 

mellettük... Nem akarjuk, hogy a gyermekeink között is ott legyen ez a szakadék. Az iskolában 

együtt tanulnak, és ugyanazok a lehetőségek várnak rájuk.”

Azzal, hogy a lányokat ugyanúgy és ugyanazon a színvonalon oktatják, és hogy a kö-

zösségben élő lánygyermekek szinte mindegyike részt vesz az órákon, Morelia autonóm  

iskolái sikeresen elősegítik a nemek közötti egyenlőséget, amely a gyakorlatba is begyűrűzött,  

hiszen egyre több nő alkalmas arra, hogy felelősségteljes pozíciót töltsön be a közösség életé- 

ben. A zapatista nők ugyanakkor megtartották azt a szerepüket, hogy gondoskodnak az otthon- 

ról és a gyermekekről és tortillát készítenek, ami egy hajnalban kezdődő, időigényes feladat,  

miközben több férfit választanak felelősségteljes cargo pozíciókba, mint nőt. Pico Aglando és 

Riocolán mind a kilenc oktatássegítője férfi. Azonban egyre több lány fejezi be a tanulmányait, 

egyre több nő kerül cargo pozíciókba és közben új módokon is kiélvezik az előttük feltáruló lehe- 

tőségeket. Sofia (egy női agrárszövetkezet tagja Riocolánban) ezt így magyarázza: „Mi, nők,  

szövetkezetekbe szerveződünk, közösen termesztünk zöldségeket, készítünk kézműves terméke-

ket, mézet, vigyázunk egymás gyermekeire... A zapatista elv szerint ugyanazok a jogok illetnek meg 

minket, mint a férfiakat: részt vehetünk a közösség és a régió politikai tevékenységeiben, és ahogy 

egyre több lány fejezi be a tanulmányait és szerez műveltséget, meglesznek a készségeik ahhoz,  

hogy meg is tudják ragadni ezeket a lehetőségeket, ha úgy kívánják.”

4.4.6. A vidéki környezethez igazított autonóm oktatás

„Milyen az a föld, ahol élsz? – kérdezték többször is tőlem a helyi közösségek felnőtt 

és kamasz korú tagjai. – Sok hegy van arrafelé? Esik az eső? Bőséges a kukoricatermés? És  

a bab?” – Az ebből kialakuló beszélgetés megmutatja, hogy a tojolabalok életében és kozmo-

víziójában a föld milyen központi szerepet játszik. Ebben a kontextusban a SEP univerzális két-

nyelvű oktatása akadályokba ütközött, és a zapatista iskoláknak kellett magukra vállalniuk azt 

a szerepet, hogy az oktatás tükrözze a diákok vidéki életének rutinjait, tevékenységeit és hitét.

Egyfelől az iskola óra- és tanrendje a földművelési igényekhez igazodik. Az alapfokú  

iskolába hétfőn, kedden és szerdán járnak a diákok, hogy a hét többi napján szabadon dolgoz-

hassanak a földeken vagy a ház körül. Morelia középfokú iskoláiban pedig a 15 napos tanítási 

blokkot 15 nap szünet követi, amikor a diákok visszatérnek a közösségeikhez. 

„Ha nincs iskola, az nem szünetet jelent, mint az állami iskolákban – hangsúlyozta  

Absalón – Csak a feladatok mások. A diákoknak azokon a napokon a családjukkal kell együtt 

dolgozniuk.” Másfelől a vidéki kontextus az iskolában oktatott tananyagban is visszaköszön.

„Együnk zapatista cukornádat!” – hívta Eliseo a diákjait egy délután.

Miközben lesétálunk a hegyen az iskola cukornádültetvényéhez, a diákok énekelnek,  

nevetgélnek és izgatottan magyarázzák, hogy ebben a hónapban a cukornád kifejezetten  

finom. Az ültetvényhez érkezve a diákok megvizsgálják, hogy a növények biztosan egészsége-

sen fejlődnek-e, majd a machetéjükkel38 szakértő mozdulattal levágják a délutáni nassolniva-

lóként szolgáló növényt. Az efféle tevékenységekkel a gyerekek megtanulnak együtt dolgozni  

a földeken, és felkészülnek a földműves élet mindennapjaira a mezőgazdasági kollektívákban.

Az osztálytermen belül a diákok a földművelés leghatékonyabb módszereit taglalják. 

Tanulnak a környezetükben élő állatokról, bogarakról és gyógynövényekről, tudományos ala-

possággal megtanulják, hogyan terjed a malária, és hogy melyek azok a szükséges elővigyá-

zatosságok, amelyekkel minimalizálhatják a megfertőződés veszélyét. Ezek az órák készítik 

38 A machete egy nagy bozótvágó kés. – a szerkesztő megjegyzése
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elő a diákok középfokú oktatását, amelynek keretében építkezést, könyvelést és gépészetet 

tanulnak, hogy meg tudják javítani az alapvető gépeket – ezek mindegyike létfontosságú  

ahhoz, hogy a közösség mezőgazdasági kollektívái fejlődni tudjanak.

Végezetül pedig az iskolák teret adnak annak is, hogy a diákok szabadon kifejezhessék 

vidéki létüket. Pico Aglandóban a diákok a kukorica vetése és aratása menetrendjének megis-

merésekor megtanulják a hónapok nevét tojolabal és spanyol nyelven is. A gyerekek gyakran 

rajzolnak lepkéket, teheneket, csirkéket, kígyókat, lovakat, fákat, tatukat39 és kukoricát a növe-

kedés különböző fázisaiban, illetve különböző színű és formájú kukoricacsöveket. Az oktatást 

favágókról, tehenekről és a kukoricaültetvényre készülő férfiakról szóló történetek egészítik ki: 

olyan emberek és állatok szerepelnek bennük, amelyeket ők is ismernek, ami leköti a figyelmüket  

és ami tanulásra ösztönzi őket.

A tanrenddel, a természettudományok hangsúlyozásával az elméleti órákon és a gya-

korlati tevékenységek során, valamint azzal, hogy a diákok szabadon gondolkozhatnak, mint 

vidéki emberek, a zapatista oktatás sokkal kézzelfoghatóbb a diákok számára, mint a SEP uni-

verzális oktatása. Chiapas földrajzi és időjárási sokszínűsége miatt szükség is van arra, hogy 

minden egyes zapatista régió önállóan alakítsa ki iskolarendszerét, amivel még inkább eltávo-

lodik a központosított oktatási rendszertől.

4.4.7. Autonóm oktatás a külső szervezetektől való függetlenség megerősítése érdekében

Morelia betonozott és földútjain az alábbi tábla fogadja az utazókat. „Chiapas Solidario. 

Proyecto de Gobierno – Construcción de Pisos Firmes” (Szolidáris Chiapas. Kormányzati 

projekt – Keménypadló-gyártás). A zapatisták 1996 óta nem vesznek részt semmilyen kor-

mányzati programban. „A kormány azért csinálja ezeket a projekteket, hogy proaktívnak tűn-

jön – panaszkodik Nico, egy egészségügyi segítő Pico Aglandóban – Azonban nem azt adják  

az embereknek, amire szükségük van, és egy cementpadló nem jelenti azt, hogy az ember 

méltósággal élhet.”

Miután a zapatisták minden kormányzati projektet elutasítottak, több egészségügyi, 

oktatási, infrastrukturális és környezetvédelmi kezdeményezésben is részt vettek, amit civil 

szervezetek indítottak el. A valódi autonómia és önfenntartás iránti törekvésük miatt jelentős 

fokú ellenőrzést harcoltak ki ezekben a projektekben is, és igyekeznek a lehető legkisebb  

mértékben hagyatkozni erre a típusú segítségre.

A zapatisták politikai értékeit hirdető autonóm iskolákban a cargo munkarendszer értéké-

nek bemutatásával és a diákok egy konkrét szakterületre történő képzésének előkészítésével 

lehetővé teszik, hogy a diákok a társadalmi szerveződés különböző területein felelősségteljes 

pozíciókat töltsenek be. A fiatal zapatisták egyre nagyobb számban tanulnak orvosnak vagy 

ápolónak az autonóm iskola elvégzése után, illetve felelősségteljes pozíciókba választják őket 

közösségi vagy regionális szinten. Ahogy a zapatisták egyre nagyobb autonómiára tesznek 

szert, úgy gyülemlik fel az ezekben a feladatkörökben megszerzett tudás mennyisége is, így 

39 A tatu egy páncélos emlős. – a szerkesztő megjegyzése

egyre kevésbé szorulnak rá külső szervezetek fejlesztési projektjeire vagy segélyeire ahhoz, 

hogy valakit egy szakterületen kiképezzenek. A közösség tagjai szinte egytől egyig optimisták 

ebben a kérdésben, és Eliseo is osztja a nézetüket: „Egyre erősebbek vagyunk: egyre több 

gyerek jár iskolába, és megtanuljuk, hogyan csinálhatunk dolgokat egyedül is. Amikor erre 

a földre értünk, ágakból és nagy levelekből építettünk hajlékot a fejünk fölé. Az eső azonban 

minden este bőrig áztatott minket... Most rendes házaink vannak, és ugyan a padló vályogból 

van, de a falak és a tetők olyan erősek, hogy nem áznak be.”

Noha az iskola az alapja annak, hogy a zapatistáknak egyre kisebb szükségük legyen 

külső szervezetekre saját közösségeik fejlesztéséhez, nem szabad megfeledkezni arról, hogy 

egyes projektekhez a mai napig civil szervezetek segítségét kérik, és még hosszú út vezet  

a teljes körű önellátás eléréséig. A zapatisták számára emellett fontos az is, hogy a külső sze-

mélyek és szervezetek terjesszék a zapatisták elveit nemzetközi szinten. A Che Guevara éle-

téről szóló könyvet olvasó Nico ezt így magyarázta: „Fontos, hogy a világon mindenütt tudják, 

mit csinálunk. Azt akarjuk, hogy másokkal is megoszthassuk az elképzeléseinket, mások is 

megismerhessék azokat. Ahogy Che fogalmazott: ’távol ide, közel oda’... El kell juttatni az el-

képzeléseinket máshová is.”

4.5. Fejlődés és akadályok

A zapatista remény – egy új világ teremtésének reménye, a Demokrácia, az Igazságosság 

és a Szabadság elérésének reménye, illetve, valamivel kézzelfoghatóbban, a saját autonómiá-

juk megteremtésének reménye – az, amit Morelia autonóm iskolái is felhasználtak ahhoz, hogy  

a közösségek autonómiájának egyik alappillérévé váljanak. Amióta a kezdeményezés 1996-ban 

megszületett, sikerült rávilágítaniuk az oktatás jelentőségére a közösség tagjai körében. A Jó  

Kormányzat Tanács adatai szerint fokozatosan nő mind az alapfokú, mind a középfokú oktatás-

ban résztvevők aránya. Rido megerősítette, hogy Pico Aglandóban 1996-ban mindössze harminc 

tanuló vett részt alapfokú oktatásban, miközben ez a szám ma már hatvan fő – szinte minden  

kisiskolás korú gyermek iskolába jár. Ha ez a trend folytatódik, az iskolák központi helyet tölthet-

nek majd be a fiatal zapatisták életében, és a társadalom formálásának eszközévé válhatnak.

Az iskolában alkalmazott oktatási módszerek a kritikai pedagógusok által javasolt kon-

cepciókra emlékeztetnek, ami lehetővé teszi, hogy kapcsolódjanak az iskolai tevékenységek-

hez és megértsék azokat, valamint hogy nagy lelkesedéssel vegyenek részt az oktatásban.  

Ez a lelkesedés különösen akkor szembetűnő, ha összehasonlítjuk az autonóm zapatista és  

a kétnyelvű állami iskolákat.

Úgy tűnik, hogy a kétnyelvű iskolákkal kapcsolatban korábban elhangzott panaszok 

nincsenek jelen az autonóm iskolákban. Az oktatókat az önkéntes szerepük miatt nem köti 

semmilyen írásos munkaszerződés, így azzal lehetne érvelni, hogy nem garantált az iskolá-

ban való megjelenésük. Ugyanakkor a zapatisták elmondták, hogy nagyon ritkán fordul elő, 

hogy a tanárok nem tartják meg az órákat, köszönhetően egyfelől a diákok iránti elkötelezett-

ségüknek, másfelől pedig a cargo munkarendszerben a tanár szerepével járó felelősségnek  

és elvárásoknak.
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Tacho parancsnok az E.Z.L.N-ből úgy véli, hogy „folyamatosan építjük a zapatizmust” 

(Tacho in Le Bot, 1997, p. 234) és ezt tükrözi az iskola szüntelen fejlődése is, ahogyan a  

segítők is egyre több tudást és gyakorlatot szereznek. A segítőként dolgozó Eduardo, Caetano  

és Rigo is hangsúlyozták, hogy némely tantárgyról, például a matematikáról és a történelemről, 

nincsenek mélyreható ismereteik, és ez az iskola egyik nagy gyengéje, de igyekeznek minél 

gyorsabban bővíteni a tudásukat. „Así es – szögezte le Caetano. – Ez a helyzet.” Aztán így foly-

tatta: „Számos akadállyal találjuk szembe magunkat, de haladunk előre. Nem egy elméletről 

van csak szó. Hiszen gyakorlatban is alkalmazzuk azt. Nehéz, mert felnőttként nem sok min-

dent tudunk a tantárgyról, amit éppen tanítunk. Nem tudunk sokat, de tanulunk. Folytatnunk 

kell a harcot... a gyerekeinkért.”

A tananyaggal kapcsolatos ismeretek bővítése mellett Absalón az autonóm iskolák 

legnagyobb kihívásaként a kormányzat és a paramilitáris alakulatok zaklatását és fenye-

getéseit és az oktatási erőforrások szűkösségét jelölte meg. Eliso egyetértett az utóbbival: 

„Nincs egy könyved Zapatáról? – kérdezte tőlem. – Idén kaptunk néhány füzetet arról, hogy 

mit csináljunk matekórán... egyre több hasznos segítséget kapunk, de egy történelemkönyv 

azért jól jönne... Zapatáról, az életéről, az elveiről szeretnék olvasni, hogy megválaszolhas-

sam a gyerekek kérdéseit.”

Miközben a zapatisták azt állítják, hogy függetlenedtek a külső szervezetektől, nyilván-

való, hogy rövid távon jól jönne az anyagi segítség a megfelelő minőségű oktatási segédanya-

gok beszerzéséhez. A globális gazdasági válság miatt a civil szervezeteknek és a finanszírozó 

testületeknek kevesebb pénzügyi erőforrás áll a rendelkezésére, így előfordul, hogy a zapatis-

ták nem kapnak meg minden szükséges segítséget a szokásos módon, és lehet, hogy a külső 

szervezetektől való teljes függetlenség kivívása még várat magára.

Öt olyan személlyel beszéltem, akik ugyan örömmel fogadták az autonóm iskolák ered-

ményeit, de szóvá tették, hogy az így kapott képesítést hivatalosan nem ismerik el, így a diá-

kok nem járhatnak egyetemre. Ezek a résztvevők nem a közösség tagjai voltak, hanem San 

Cristóbalban dolgozó szervezeteknek dolgoztak. Megkérdeztem 12 másik személyt (a Jó  

Kormányzat Tanács tagjait, három oktatássegítőt és nyolc szülőt), hogy szerintük problémát 

jelent-e, hogy elesnek az egyetemi továbbtanulás lehetőségétől. Szinte egyhangúlag nemmel 

feleltek, és kiemelték, hogy a zapatisták életének középpontjában a földművelés állt, és az 

egyetem nem nyújt felhasználható képzést ilyen környezetben. „Tenemos nuestra Universidad 

del Campo” – mondta Maria mosolyogva – A miénk a Vidék Egyeteme.”

Ugyanakkor lehet, hogy a zapatista autonómia fejlődésével egyre nagyobb lesz a vágy 

vagy szükség az egyetemi oktatásra, ideértve azt is, hogy még inkább képesek legyenek meg-

védeni saját jogaikat. Noha a zapatisták azt mondják, hogy a közösség tagjai között nincs 

igazán igény az egyetemi oktatásra, és hasznát sem igazán látják, az a jövő kérdése, hogy 

mennyire méltányos ezt a lehetőséget megtagadni a diákoktól. Eközben a régió oktatási struk-

túrája folyamatosan fejlődik a caminando preguntando – kérdezve fejlődni – elvének és az 

új módszerek kipróbálásának köszönhetően. Ahogy azt a Jó Kormányzat Tanács is megje-

gyezte: „Egyre inkább felismerjük az oktatás értékét, most éppen egy technikum megnyitásáról  

tárgyalunk, ahol a diákok a számítógépek és a kisebb gépek használatát tanulhatnák meg. Ki tudja, 

talán néhány éven belül még saját egyetemünk is lesz – a Zapatista Egyetem – itt, Moreliában!”

5. Befejezés

A Moreliában 1996-ban megalapított zapatista iskolák az autonómia egyik jelentős 

összetevőjévé váltak, amit a közösségek innovatív energiája és kreatív reménye épített fel.  

Az iskolák sikeresen teljesítik célkitűzéseiket, legyen szó egyes tantárgyak tanításáról vagy  

az oktatási módszerek és az iskola felépítésének hátteréül szolgáló normák és értékek kézzel-

foghatóvá télteléről. Azonban így is maradtak akadályok, és egyes célkitűzéseket jóval köny-

nyebben tudtak teljesíteni, mint másokat.

A külső szereplők által erőltetett modell helyett a közösségi alapokra épülő zapatista 

autonóm oktatás lehetővé tette, hogy sikerrel védje meg az őslakos értékeket. A kölcsönös-

ség, a csoportmunka és a közösségi gondolkodás tojolabal normái megvalósulnak az iskolák 

részvételen alapuló oktatási módszerében és a segítők választásának rendszerében, ami-

nek köszönhetően a diákok mindennapi életében is finoman megjelennek az őket körülvevő  

értékek. Az oktatás vidéki környezetbe történő átemelése is könnyedén zajlik, hiszen az iskolák 

szabadon alakíthatják órarendjüket a föld igényeinek megfelelően, a természettudományokkal 

kapcsolatos tantárgyak esetében pedig az segít, hogy a segítők és a diákok is már rendelkez-

nek mélyreható, előzetes ismeretekkel a saját vidéki környezetükből.

A tojolabal nyelv védelmét az teszi lehetővé, hogy a segítő szívesebben beszélget a sa-

ját anyanyelvén, miközben aktívan törekszik olyan új oktatási módszerek és tananyagok ki-

dolgozására, amelyek segítségével a diákok magabiztosan olvashatnak és írhatnak tojolabal 

nyelven. Az autonóm oktatás sikeresen óvja a tojolabal kultúrát is azzal, hogy bátorítja a ha-

gyományok jelentőségéről szóló párbeszédet, a kulturális szokások pedig a regionális oktatási 

összejöveteleken is megjelennek. Azonban figyelemmel kell követni, hogy az iskolák mennyire 

sikeresen védik az őslakos nyelvet és kultúrát: miközben a közösségek viszonylag elszigetel-

tek, itt is megjelent a televízió és a számítógép, így az iskoláknak figyelniük kell arra, hogy  

ennek megfelelően alakítsák az oktatást, ha el akarják kerülni a tojolabal nyelv pusztulását 

vagy a külső kulturális szokások térnyerését.

Noha a civil szervezetek továbbra is biztosítanak erőforrásokat és képzéseket, a cargo 

rendszer előkészítése az iskolákban megerősíti a közösségek önfenntartásra irányuló fej-

lődését. Ennek eredménye, hogy egyre több lány jár iskolába, a teljes iskolázottság aránya  

fokozatosan nő, és ez is megerősíti a közösség belső szerveződését. Mindeközben az alap- 

és középfokú oktatásban tanuló lányok emelkedő száma ígéretes trend, amely, ha így marad, 

akkor a nők képzettségi szintje meg fog egyezni majd a férfiakéval. Annak ellenére, hogy  

a nők többsége megőrzi hagyományos otthoni szerepét, és egyelőre kevesebb nő tölt be 

cargo szerepet, mint férfi, vagyis a nemek közötti teljes egyenlőség még messze van, az okta-

tás és a politikai részvétel tekintetében hatalmas az előrelépés az esélyegyenlőség területén 

az 1994 előtti állapotokhoz képest.
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Annak köszönhetően, hogy az iskolában politikai, jogi, történelmi és gazdasági kérdése-

ket is megvitatnak, a diákok egyre kritikusabban gondolkoznak, és egyre határozottabban áll-

nak ki a jogaik védelmében. Ehhez társul a párbeszéd és a részvétel központi szerepe az iskola 

oktatási módszereiben, ami elősegíti, hogy az egyének saját felszabadításuk cselekvői legye-

nek, ahogyan azt a kritikai pedagógusok is javasolják. Az ilyen beszélgetések kezdeménye-

zéséhez a segítőket képzések, illetve a regionális oktatási tanács által kiadott füzetek segítik. 

Azonban, ahogy azt a moreliai zapatisták is elismerik, még sokat kell dolgozniuk ahhoz, hogy 

ezt a célkitűzést teljesítsék. Miközben a politikai határozottság fokozatosan fejlődő folyamat, 

szükség van több módszertani segédanyagra, valamint arra, hogy a segítők szélesebb körű 

ismeretekre tegyenek szert a társadalmi, gazdasági, politikai, történelmi és jogi témák terén.

Az autonóm iskolák különböző sikerességgel érik el célkitűzéseiket, és nem szabad 

megfeledkeznünk arról, hogy a külső szervezetektől való függetlenedés megerősítését le-

számítva ezeknek a céloknak nincs fix végpontjuk az előrelátható jövőben, vagyis az iskolák 

folyamatosan törekszenek maximalizálni hatásukat. Ennek a folyamatnak a befejezetlensége 

miatt a jövőbeni fejlődés értékelésére további tanulmányokra lesz szükség. A zapatista oktatás 

decentralizált jellege azt is jelenti, hogy ezek az eredmények nem feltétlenül helytállóak Chia-

pas állam másik négy zapatista régiójában. Hasznos lenne más régiók autonóm iskoláinak 

fejlődését is megvizsgálni, és egy összehasonlító vizsgálatot készíteni arról, hogy a zapatista 

autonóm iskolák hogyan teljesítenek különböző kulturális, nyelvi és földrajzi környezetben.

A zapatisták bebizonyították, hogy valóban lehetséges egy olyan, közösségen alapuló 

oktatási rendszert kialakítani kormányzati beavatkozás nélkül is, ami kielégíti az őslakos kö-

zösségek igényeit és nagyobb önrendelkezést tesz lehetővé a számukra. Ugyan világszerte 

jelennek meg őslakos oktatási kezdeményezések, a zapatista példa jellemzően nagyobb  

léptékű, a közösségek számát és a bennük foglalt egyéneket is tekintve, ami gondosan meg-

tervezett és irányított központi és regionális szerveződést igényel. Noha egy ilyen oktatási mo-

dell kialakításához hosszabb időre van szükség, az oktatási szakértők és az őslakos közössé-

gek világszerte úgy tekintenek rá, mint az oktatás révén elérhető önállósodás példájára, ami 

a következő időszakban is folytatódni fog, mert az őslakosok egyre inkább tisztában vannak 

jogaikkal, és készek megvédeni azokat.

A zapatisták vágyát, hogy „a neoliberális pusztítás helyett alulról építkezzünk a nép szá-

mára” (E.Z.L.N., 2005), részben teljesítették a moreliai autonóm iskolák, amelyek miközben hét 

célkitűzésük teljesítésére törekszenek, megkérdőjelezték a „homogenizáló nemzeti projektet” 

(Hernandez Castillo, 2003, p. 82) és egy alternatív oktatási modellt alakítottak ki: egy olyan 

teret, ahol az őslakos identitás lélegezhet és gyarapodhat. Noha a Mexikó délkeleti részének 

hegyvonulatai között megbúvó iskoláknak még komoly politikai, pénzügyi és oktatáselméleti 

kihívásokkal kell szembenéznie, és a fejlődés is nagyon fokozatos, azt már bebizonyították, 

hogy a közösségi alapú fejlesztések hatékonyan működhetnek, és hogy fel lehet építeni egy 

olyan világot, amelyben több világ is elfér. Ahogyan azt a Lacandón-dzsungel Hatodik Zapa-

tista Kiáltványa40 is megfogalmazza: „az oktatás itt, ezen a területen, a zapatisták egén és föld-

jén, a neoliberalizmus ellen és az Emberiségért lázadva fejlődik” (E.Z.L.N., 2005).41

Fordította: Beke Cz. Zsolt

40 A Lacandón-dzsungel Hatodik Kiáltványa a zapatisták 2005. június 28-án kiadott deklarációja, amely a Mexikóra és  

a világra vonatkozó elveiket és víziójukat mutatja be. – a szerkesztő megjegyzése
41 Köszönetnyilvánítás: Szeretnék köszönetet mondani a Morelia zapatista autonóm régió férfi, nő és gyermek tagjainak, az 

Abejas of Actealnak, az Alternative Tzotzil Education Projectnek Yabteclumban, illetve Oventic és Roberto Barrios zapatista 

autonóm régiók Jó Kormányzat Tanácsainak a vendéglátásért és a lelkiismeretes együttműködésért. Hálás vagyok továbbá 

Dr. David Hudsonnak lelkes útmutatásáért, illetve Dr. Jennifer Van Heerde-nek, Dr. Chris John Schofieldnek, Dr. Janine Ram-

sey Willoquet-nek, Dr. Sergio Meneses Navarrónak, Mtro. Oscar García Gonzáleznek, Gaspar Morquechónak és Mtro. Raúl 

Gutiérreznek a kutatás megtervezésében nyújtott hatalmas segítségükért.

IRODALOM

Chiapaslink (2000). The Zapatistas. Chiapaslink.

Chomsky, N. (2000). In: D. Macedo (Ed.), Chomsky on MisEducation. Rowman and Littlefield Publishers.

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2007). Mapas de Pobreza en México. 

          CONEVAL.

Coombs, P.H. (1974). Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help. International Bank for Reconstruction

          and Development.

Corson, D. (1998). Community-based education for indigenous cultures. Language, Culture and Curriculum, 11 (3), 238–249.

Dewey, J. (1997). Experience and Education. Touchstone

Díaz-Polanco, H. (2007). La Rebelión Zapatista y la Autonomía. Siglo xxi editores

Ejército Zapatista de Liberación Nacional [E.Z.L.N.] (1993). Primera Declaracion de la Selva Lacandona. 

          Elérhető: www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/selva.htm#marca1

Ejército Zapatista de Liberación Nacional [E.Z.L.N.] (1994). Ley Revolucionaria de Mujeres Zapatistas. 

          Elérhető: www.mujeresylasextaorg.wordpress.com/ley-revolucionaria-de-mujeres-zapatistas

Ejército Zapatista de Liberación Nacional [E.Z.L.N.] (2005). Sexta Declaracion de la Selva Lacandona 

          Elérhető: www.palabra.E.Z.L.N.org.mx/comunicados/2005/2005_06_SEXTA.htm

Ejército Zapatista de Liberación Nacional [E.Z.L.N.] (2007). Palabras del E.Z.L.N. en la inauguración del encuentro  

          continental de pueblos indios de America. Elérhető: www.enlacezapatista.E.Z.L.N.org.mx/la-otra-campana/825

KRITIKAI PEDAGÓGIA A VILÁGBAN ÚTON EGY OLYAN VILÁG FELÉ, AMIBEN SOK VILÁG ELFÉR?

http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/selva.htm#marca1
http://www.mujeresylasextaorg.wordpress.com/ley-revolucionaria-de-mujeres-zapatistas
http://www.palabra.E.Z.L.N.org.mx/comunicados/2005/2005_06_SEXTA.htm
http://www.enlacezapatista.E.Z.L.N.org.mx/la-otra-campana/825


284 285

TÉMAKÖR DIÁKOK SZÜLŐK/ 

A KÖZÖSSÉG 

FELNŐTT TAGJAI/

OKTATÁSSEGÍTŐK

ZAPATISTA SZÓVIVŐ/

A JÓ KORMÁNY 

TANÁCSA/

KÖZÖSSÉGI 

KÉPVISELŐK

CIVIL SZERVEZETEK 

ALKALMAZOTTAI/

ÖNKÉNTESEK/ 

AKADÉMIKUSOK

Általános/
nyílt

Szerinted miért kell 

iskolába járni?

Szereted az iskolát?

Szerinted fontos 

iskolába járnod?

Mindennap jársz 

iskolába?

Ön szerint miért kell 

a gyerekeknek/az 

Ön gyermekének 

iskolába járni?

A gyerekek/az Ön 

gyermeke szereti(k) 

az iskolát? Ön 

fontosnak tartja, hogy 

a gyermekét iskolába 

küldje? Gyakran 

járnak iskolába?

Miért kell a gyerekeknek 

iskolába járni?

A gyerekek szeretik az 

iskolát? Fontos, hogy 

a gyerekek iskolába 

járjanak? Gyakran járnak 

iskolába? Elégedett  

az iskolai jelenléttel?

Miért kell a gyerekeknek 

iskolába járni? 

A gyerekek szeretik  

az iskolát? Fontos, hogy 

a gyerekek iskolába 

járjanak? Gyakran járnak 

iskolába? Elégedett az 

iskolai jelenléttel?

Ön szerint az iskola 

mennyire játszik 

kulcsszerepet a 

közösség életében?

Pl. a templommal/a 

bolttal/a közösségi 

terekkel összeha-

sonlítva Ez nőtt vagy 

inkább csökkent az 

autonóm rendszer 

bevezetése előtti 

időkhöz képest?

Ön szerint az iskola 

mennyire játszik kulcsz-

szerepet a közösség 

életében? Pl. a templom-

mal/a bolttal/a közösségi 

terekkel összehasonlítva 

Ez nőtt vagy inkább 

csökkent az autonóm 

rendszer bevezetése 

előtti időkhöz képest?

Ön milyen potenci-

ált lát az autonóm 

rendszerben? Melyek a 

célkitűzései? Ezeket si-

kerül elérni? Ha nem, Ön 

szerint mikor sikerülhet 

elérni őket?

Az autonóm rendszer 

bevezetése óta a közös-

ség tagjait jobban vagy 

kevésbé érdekli az iskola? 

Nőtt vagy csökkent az 

iskolába járók száma?

1. 
Az őslakos 
kultúra 
védelme

Szeretsz a hagyo-

mányaidról tanulni? 

Mit tanultál a 

hagyományaidról/

szokásaidról/ 

ünnepeidről?

Úgy érzi, hogy az 

iskolai rendszer 

megvédi a tojolabal 

hagyományokat? 

Jobban, mint az előző 

rendszer? Ha igen, 

akkor az oktatás ho-

gyan védi a tojolabal 

kultúrát?

Ön szerint az iskola 

mennyire játszik kulcsz-

szerepet a közösség 

életében? Pl. a templom-

mal/a bolttal/a közösségi 

terekkel összehasonlítva 

Ez nőtt vagy inkább 

csökkent az autonóm 

rendszer bevezetése 

előtti időkhöz képest?

Ön szerint az iskola meny-

nyire játszik kulcsszere-

pet a közösség életében? 

Pl. a templommal/a 

bolttal/a közösségi terek-

kel összehasonlítva Ez 

nőtt vagy inkább csökkent 

az autonóm rendszer 

bevezetése előtti időkhöz 

képest?

2. 
Az őslakos 
értékek 
védelme

Együtt dolgozol 

a barátaiddal az 

iskolában? Szeretsz 

így dolgozni? És az 

iskolán kívül?

Úgy érzi, hogy az 

iskolai rendszer 

megvédi a tojolabal 

értékeket? Jobban, 

mint az előző rend-

szer? Ha igen, akkor 

az oktatás hogyan 

védi a tojolabal 

értékeket?

Az autonóm rendszer 

megvédi az őslakosok 

értékeit? Jobban, mint az 

előző rendszer? Ha igen, 

akkor az oktatás hogyan 

védi az őslakosok 

értékeit?

Ön szerint az autonóm 

rendszer hatékony módja 

az őslakosok értékei 

megóvásának? Sokkal 

hatékonyabb, mint 

az előző rendszer? Ha 

igen, akkor az oktatás 

hogyan védi az őslakosok 

értékeit?
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3. 
Az őslakos 
nyelvek 
védelme

Szeretsz tojolabal 

nyelven tanulni?

Az iskolában inkább 

tojolabal nyelven 

vagy spanyolul be-

szélsz? És otthon?

Úgy érzi, hogy az 

iskolai rendszer 

megvédi a tojolabal 

nyelvet? Jobban, mint 

az előző rendszer?

Ha igen, akkor az 

oktatás hogyan védi 

a tojolabal nyelvet? 

A diákok milyen 

nyelven tanulnak?

És beszélgetnek?

Az autonóm rendszer 

megvédi az őslakosok 

nyelveit? Jobban, mint 

az előző rendszer? Ha 

igen, akkor az oktatás 

hogyan védi az őslako-

sok nyelveit? A diákok 

milyen nyelven tanulnak?

És beszélgetnek?

Ön szerint az autonóm 

rendszer hatékony módja 

az őslakosok értékei 

megóvásának? Sokkal ha-

tékonyabb, mint az előző 

rendszer? Ha igen, akkor 

az oktatás hogyan védi 

az őslakosok nyelveit? 

A diákok milyen nyelven 

tanulnak? És milyen nyel-

ven beszélgetnek?

4. 
Az őslakos 
jogok 
védelme

Tanultál az 

iskolában a föld tu-

lajdonjogáról/politi-

káról/a kormányról/a 

gazdaságról/ 

a pénzről? Szeretsz 

ezekről tanulni?

A diákok sokat/ha-

tékonyan tanulnak? 

Ez nőtt vagy inkább 

csökkent az autonóm 

rendszer bevezetése 

előtti időkhöz képest?

Ön szerint a fiatalok 

határozottabban 

állnak ki jogaik  

védelméért?

Ön szerint a diákok 

sokat/hatékonyan 

tanulnak?

Ez nőtt vagy inkább 

csökkent az autonóm 

rendszer bevezetése 

előtti időkhöz képest?

Ön szerint a fiatalok 

határozottabban állnak  

ki jogaik védelméért?

Ön szerint a diákok sokat/

hatékonyan tanulnak?

Ez nőtt vagy inkább 

csökkent az autonóm 

rendszer bevezetése 

előtti időkhöz képest? Ön 

szerint a fiatalok határo-

zottabban állnak ki jogaik 

védelméért?

5. 
A nemek 
közötti 
egyenlőség 
előmozdí-
tása

A lányok és a fiúk

ugyanannyit tanul-

nak? Ugyanannyira 

is szeretnek tanulni?

A fiúk vagy a lányok 

sikeresebbek az 

iskolában?

Ön szerint az auto-

nóm iskolarendszer 

bevezetése óta nőtt a 

nemek közötti egyen-

lőség? A lányok és 

a fiúk ugyanolyan 

jól teljesítenek az 

iskolában? A lányok 

és a fiúk ugyanolyan 

gyakorisággal járnak 

iskolába?

Az autonóm rendszer 

bevezetése óta látott 

valamilyen változást a 

nemek közötti egyen-

lőségben? A lányok és 

a fiúk ugyanolyan jól 

teljesítenek az iskolában? 

A lányok és a fiúk ugyan-

olyan gyakorisággal 

járnak iskolába?

Az autonóm rendszer 

bevezetése óta látott vala-

milyen változást a nemek 

közötti egyenlőségben?

A lányok és a fiúk ugyan-

olyan jól teljesítenek az 

iskolában? A lányok és a 

fiúk ugyanolyan gyakori-

sággal járnak iskolába?

6. 
A vidéki 
életmódnak 
megfelelő 
oktatás

A lányok és a fiúk

ugyanannyit tanul-

nak? Ugyanannyira 

is szeretnek tanulni?

A fiúk vagy a lányok 

sikeresebbek az 

iskolában?

Az iskolában töltött 

idő jól illik az Ön 

életmódjához és a 

gyerekek/gyermeke 

életmódjához? Az 

iskolában tanultak 

jól illenek az Ön 

életmódjához és a 

gyerekek/gyermeke 

életmódjához?

Az iskolában töltött idő 

jól illik a gyerekek és a 

zapatisták életmódjához? 

Az iskolában tanultak jól 

illenek a gyerekek és a 

zapatisták életmódjához?

Az iskolában töltött idő 

jól illik a gyerekek és a 

zapatisták életmódjához? 

Az iskolában tanultak jól 

illenek a gyerekek és a 

zapatisták életmódjához?

7. 
A közössé-
gek külső 
szerveze-
tektől való 
független-
ségének 
megerősí-
tése

Dolgozol együtt 

vagy szeretnél 

együtt dolgozni a 

közösségedben egy 

olyan csoporttal, 

akik a közösséged 

életének javításáért 

dolgoznak?

Ön szerint a fiatalok 

határozottabban 

látnak neki a saját 

közösségfejlesztő 

projektjeiknek? Az 

autonóm rendszer 

bevezetése óta csök-

kent valamennyire a 

civil szervezetektől 

való függés?

Ön szerint a fiatalok 

határozottabban látnak 

neki a saját fejlesztő pro-

jektjeiknek? Az autonóm 

rendszer bevezetése óta 

csökkent valamennyire  

a civil szervezetektől  

való függés?

Ön szerint a fiatalok 

határozottabban látnak 

neki a saját fejlesztő pro-

jektjeiknek? Az autonóm 

rendszer bevezetése óta 

csökkent valamennyire  

a civil szervezetektől  

való függés?

A Z  E GY E N LŐ S É G 

P E DAG Ó G I Á JA : 

a  ré sz véte l i  d e m o k rá c i a 

g ya ko r l á s á n a k  e l ő s e g í té s e*

14

Aruna Roy indiai kutató, szakszervezeti szervező és aktivista, az Indiai Nők Országos Szövetségének elnöke és a 

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Szervezet a Munkások és Gazdálkodók Társadalmi Szerepének Megerősítéséért)  

nevű mozgalom alapítója. Saba Kohli Dave a Demokrácia Iskolájának oktatási koordinátora, Meera M Panicker  

a Demokrácia Iskolájának munkatársa. – a szerkesztő megjegyzése

*A szerzők köszönetet mondanak Drishti Brahmbhattnak (Pedagogy of Democracy: Participation in Governance, 

2018), Aruna Roy kutatási asszisztensének a segítségéért, amit 2018-ban a Watson Intézet – Brown Egyetem 

Gandhi-ösztöndíjasaként nyújtott.
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Saba Kohli Dave,
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Kivonat

A jelenkori India politikai forgatókönyvét a hagyományos erkölcs és alkotmányos erkölcs 

kettőssége határozza meg. Annak ellenére, hogy politikai értelemben egyenlőség van – vagyis 

minden felnőttnek általános választójoga van – tartós szakadék tátong a társadalmi és gaz-

dasági szempontból kiváltságos és hátrányos helyzetű rétegek között. Egy harmadik változó,  

a technológiai újításoktól erőre kapott neoliberalizmus1 megjelenése tovább bonyolította  

a politikai folyamatokat, és az elvakult fogyasztás- és profitközpontúság megerősítésével be-

betonozta a rendszerszintű hierarchiát. Az egyenlőséggel szemben álló két rendszer egyfelől  

a kasztok,2 nemek stb. által megerősített hagyományos hierarchikus rendszer, másfelől pedig 

a neoliberális piacgazdaság.

Az elmúlt évtizedekben előrelépést jelentett a sokak által a gazdasági jogokért és egyéb 

fejlesztési jogokért folytatott küzdelem sikeressége, amelynek alapja az egyenlőség és az 

igazságosság alkotmányos garanciái. Ez az előrelépés azonban nem befolyásolta az identitá-

son – például kasztokon stb. – alapuló szavazási mintákat. A választók továbbra is visszatérnek 

az identitáson és kasztokon alapuló szavazáshoz, ami szembe megy az alkotmányban foglalt 

garanciákkal. Már önmagában az emberek közéleti szerepének megítélése is a különböző  

értékrendek csapdájába esik. Széles körű viták alapján úgy véljük, hogy ennek az az oka, hogy 

két, egymással homlokegyenest ellentétes világnézet – a hagyományos erkölcs a maga hierar-

chiai rendszereivel és büntetlenségével, valamint az egyenlőségen, igazságosságon, szabad-

ságon és testvériségen alapuló modern állam ígérete – között rekedtünk. A Demokrácia Isko-

lája (School for Democracy, SFD) részvételi pedagógiája ezzel az ellentmondással foglalkozik, 

és megpróbálja megértetni, hogy hogyan is kell kettős elvként működnie az igazságosság-

nak és az egyenlőségnek az alkotmányban foglalt garanciákkal foglalkozó, sokszínű politikai  

közösség irányítása és formálása érdekében.

1950. január 26-án az ellentmondások világába lépünk.3 A politikában egyenlőséget nye-

rünk, ugyanakkor a társadalmi és gazdasági életben egyenlőtlenség mutatkozik meg. 

A politikában elismerjük az „egy ember – egy szavazat” és a „minden szavazat egyenlő 

értékű” elvet. Társadalmi és gazdasági életünkben − társadalmi és gazdasági szerke-

zetünk okán – azonban továbbra is megtagadjuk annak az elvét, hogy „minden ember 

egyenlő értékű”. Meddig éljük még ezt az ellentmondásokkal teli életet? Meddig tagad-

juk még meg az egyenlőséget társadalmi és gazdasági életünkben?

1 A neoliberalizmus olyan gazdasági és politikai irányvonal, amely a szabad, beavatkozás nélküli piaci működést pártolja és 

leépíti az állami újraelosztást. – a szerkesztő megjegyzése
2 Az Indiában működő kasztrendszer egy erősen rétegzett, hierarchikus társadalmi rendszer volt. Azon az elképzelésen 

alapult, hogy a legfelsőbb kaszt a legtisztább, a legalsó pedig a legtisztátalanabb, ezért ez utóbbit érinthetetlennek tekintik. 

Az ezek közötti különböző kasztok rétegzett hierarchiában helyezkednek el. A dalitok a hierarchia legalsó fokán állnak, míg 

az OBC-kategóriába (angolul „Other Backward Class”, egyéb hátrányos helyzetű osztályba) sorolt kasztok a dalitok felett,  

de a többi kiváltságos kaszt alatt helyezkednek el.
3 Az indiai alkotmány 1950. január 26-án lépett hatályba, amely lényegében a független India megszületését jelentette,  

– a szerkesztő megjegyzése

Dr. B. R. Ámbédkar4 1949. november 25-én az indiai Alkotmányozó Nemzetgyűlés előtt  

elhangzott utolsó beszéde

Bevezetés

Minden diskurzust, beleértve a pedagógiai gondolkodást és gyakorlatot is, az uralkodó 

hatalmi rendszerek befolyásolnak. India két uralkodó erkölcsi vagy etikai értékrend között he-

lyezkedik el. Az indiai alkotmányban alapvető jogként meghatározott egyenlőség és igazsá-

gosság értékei gyakran szembekerülnek a hierarchia és a társadalmi-vallási erkölcs hagyomá-

nyos keretével. Az indiai alkotmány preambuluma egyértelműen kimondja, hogy a szabadság, 

egyenlőség, igazságosság és testvériség értékei a kormányzás és a közélet azon alapelvei, 

amelyek irányt mutatnak India számára az egyenlőtlenség leküzdéséhez és a jogokhoz és 

szabadságjogokhoz való hozzáférés biztosításához.

Mindez egy olyan szorult helyzetet eredményező kettősség, amelyben sokaknak foly-

tonosan választaniuk kell az alkotmány haladó szellemű vonatkozásai és ígéretei, valamint  

a fennálló, gyakran elnyomó és visszalépést mutató társadalmi körülmények között, amelyek 

meghatározzák a személyes és a közerkölcs szabályait. Például megbüntetik, olykor pedig 

meg is ölik azt a nőt, aki a döntési jogát gyakorolja azzal kapcsolatban, hogy kihez menjen 

feleségül, mert megszegi a kasztjára vonatkozó szabályokat és a vallási törvényeket.

Az emberek döntéseit a választások alkalmával nagyrészt a közvetlen hatalmi erőviszo-

nyok, és mindenekelőtt a hagyományos, kasztokon alapuló szavazótáborok5 megkérdőjelez-

hetetlen tekintélye vezérlik. Egy harmadik változó, a technológiai újítások ösztönözte, erkölcsi 

szempontból úgymond semleges neoliberális rendszer megjelenése megerősítette a politikai 

pártokat. Történt mindez úgy, hogy ezek a pártok vitathatatlanul visszalépést jelentő gyakor-

latokat és előítéleteket használnak fel a választási előnyszerzésre. Az átlagos állampolgárok 

továbbra is olyan bonyolult politikai folyamatok áldozatai, amelyek visszaélnek a hagyományos 

rendszerekkel és sarokba szorítják a demokratikus hatalmat. Ezért fontos, hogy a periférián élő 

polgárok elméletben és gyakorlatban is megértsék és helyesen alkalmazzák az alkotmányos 

demokráciát és hogy képessé váljanak az igazságtalanság visszaszorítására.

A gyakorlatban a demokratikus intézmények és struktúrák helyét a hierarchia és a ha-

gyományos normák szerinti hatalmi rétegek vették át. Mivel e rétegek hatalmának alapját az 

egyenlőtlenség képezi, az alkotmányos gyakorlattal szembeni ellenállásuk gyakran az erőszak 

formáját ölti. Az önkényes hatalomgyakorlás megkerüli az alkotmányos garanciákat és az azok 

érvényesítésére hozott törvényeket. Az állampolgárok növekvő tudatossága abban nyilvánul 

4 Bhímráo Rámdzsí Ámbédkar (1891-1956) indiai jogász, közgazdász, politikus, a dalitok, a nők és a munkások jogai-

ért küzdő mozgalom vezéralakja. A független India első igazságügyi minisztere, India alkotmányának megtervezője. –  

a szerkesztő megjegyzése
5 A szavazótábor jelentésű angol vote bank (szó szerinti fordításban: szavazatbank) kifejezést a híres indiai szociológus, 

M. N. Srinivas alkotta meg, amely azoknak az egy közösséghez tartozó szavazóknak a csoportjára utal, akik általában egy 

ugyanabból a közösségből származó jelöltet támogatnak a demokratikus választásokon. A szavazótáborok identitás – kaszt, 

vallás vagy nyelv – alapján jönnek létre. A kasztalapú szavazótáborok jelentik az indiai demokratikus politika legalattomo-

sabb tényezőjét.
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meg, hogy közösségben lépnek fel jogaik érvényesítése érdekében. Egy berozsdásodott  

demokráciában az önkényes hatalomgyakorlók a béke, a törvény és a rend megsértésére  

hivatkozva, vagy akár a „nemzetbiztonság” és a „terrorizmus” ürügyén tiltják meg vagy korlá-

tozzák a tüntetéseket.

Az önkényes hatalom és a demokratikus intézmények felett gyakorolt ellenőrzés a kor-

rupcióban és a jogok megtagadásában nyilvánul meg. A jogszerűtlen hatalomgyakorlást  

annak áldozatai gyakran úgy élik meg, mintha megtagadnák tőlük az életet és a megélhetést.  

Az önkényes hatalomgyakorlás és a korrupció a rossz kormányzás két oldalát képviselik.

A korrupció és a tekintélyelvű nacionalizmus terjedése, a nagyvállalatok hatalmának 

növekedése, az egyre növekvő vallási6 és egyéb jellegű intolerancia rombolja a demokráciát. 

A lakosság jelentős része a gazdasági és társadalmi hatalomtól való megfosztottsága miatt 

továbbra is ki van rekesztve a demokratikus intézményekből és folyamatokból.

A pedagógiának olyan módszereket kell kidolgoznia, amelyek segítségével a társadalmon 

belüli hatalmi összefonódás áldozatai megértik, hogy milyen jelentőséggel bír az alkotmány  

abban, ahogyan a mindennapi életük során az igazságosságért küzdenek. A pedagógiának ösz-

tönöznie kell a rendszer által elnyomottakat arra, hogy megértsék az egyéni jogok és az alkot-

mányban foglalt garanciák közötti kapcsolatot. A társadalmi elitnek is segíteni kell abban, hogy 

megértse, mit jelent a kiváltság és a hatalom, és hogy mindez milyen hatást gyakorol az egyen-

lőtlenségre. Arra kell ösztönözni az embereket, hogy kritikusan gondolkodjanak és ismerjék fel, 

hogy az alkotmány által az egyéneknek a törvények útján biztosított jogok egyáltalán nem érvé-

nyesülnek automatikusan, hanem mindaddig csupán „papíron létező jogok” maradnak addig, 

amíg az állampolgárok nem küzdenek aktívan e jogok érvényesítéséért. 

A Demokrácia Iskolája7

A Demokrácia Iskolája (School for Democracy, SFD) ebben a szorult helyzetben a hagyo- 

mány és az alkotmány egymásnak ellentmondó értékrendjei között lavíroz. Az SFD pedagó-

giája ezzel az ellentmondással foglalkozik, és azt próbálja megvizsgálni, hogy az igazságos-

ság, egyenlőség és testvériség alkotmányos értékei hogyan működnek a politikai közössé-

get irányító és formáló elvként. Ez a hivatalos iskolarendszeren kívüli intézmény teret biztosít  

a hatékony politikai oktatási eszközök kidolgozására és kiemelt figyelmet fordít a részvételi 

demokrácia figyelemre méltó példáinak értelmezésére. A demokratikus oktatást az indiai 

alkotmány kontextusában vizsgálja, kiemelt figyelmet fordítva a preambulumban8 foglalt 

 

6 Az elmúlt nyolc évben látható volt a hindutva nevű ideológia térnyerése, amely többek között a világi alkotmányos demok-

rácia helyett teokratikus, azaz vallási alapon szervezett hindu államot szeretne létrehozni. A hindutva térnyerése emellett 

erőszakot és fenyegetést jelentett a kisebbségi vallásokra, így elsősorban a muszlimokra és a keresztényekre nézve.
7 A School for Democracy (SFD) a nyugat-indiai Rádzsasztán állam középső részén, egy kis faluban található. Az iskola 

tanulási térként működik, ahol különböző társadalmi, gazdasági és oktatási háttérrel rendelkező felnőtt tanulók sokszínű 

 csoportjai tanulhatnak a működő demokrácia elméletéről és gyakorlatról.
8 Az alkotmány ünnepélyes bevezetője. – a szerkesztő megjegyzése

szabadság, testvériség, igazságosság, egyenlőség és népszuverenitás9 értékeire. Az alkot-

mányt nemcsak tevékenységeinek alapjául, hanem olyan eszközként használja, ami a működő 

demokráciák politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális vonatkozásait is figyelembe veszi.

A Demokrácia Iskolájának ötlete részben azokból a tapasztalatokból származik, amiket 

az indiai Rádzsasztán állam vidéki területein élő emberek politikai mozgósításával kapcso-

latban az elmúlt három évtizedben szereztek. A mozgalmak segítségével a hétköznapi em-

berek képessé váltak arra, hogy demokratikus terekben küzdjenek a jogaikért, többek között  

a munkavállalók és a nők jogaiért, a tájékoztatáshoz való jogért, a munkához való jogért 

és más egyéb jogokért. Ezek közül számos mozgalom a 2000-es évek elején több jogokon 

alapuló indiai szabályozás kidolgozását is elérte. Bizonyos mozgalmak egy-egy adott köve-

teléssel foglalkoznak, viszont nincs lehetőségük vagy idejük arra, hogy interszekcionális 

(metszetszemléletű)10 és átfogó kérdésekkel is foglalkozzanak. A Demokrácia Iskolája azzal  

a céllal jött létre, hogy teret biztosítson az ilyen és egyéb kérdések átgondolására. Az intézmény  

a hatalom és a jogok kritikai értelmezésére ösztönzi a résztvevőket, a vidéki területeken élő 

szegényektől, munkásoktól és/vagy gazdálkodóktól kezdve a városi „elitet” képező osztályo-

kon át a társadalmi és politikai aktivistákig. 

Az SFD kapcsolatban áll a társadalmi és politikai mozgalmakkal, valamint a tudományos 

intézményekkel is. Ennélfogva teret biztosít az elvont elméletek, értékek és fogalmak és a min-

dennapi politikai gyakorlat közötti kapcsolat megismerésére és megértésére. Az SFD peda-

gógiája egyedülálló módon járul hozzá az elmélet és gyakorlat összekapcsolásához azáltal, 

hogy azonos értéket tulajdonít a tapasztalatból és a tanulásból származó tudásnak. Ez fejleszti  

az arra való képességét, hogy sokféle módon és sokféle módszerrel alakítsa saját pedagógiá-

ját az információk és a tudás elsajátításának biztosítása érdekében.

Az egyenlőség pedagógiája

A pedagógia nem önmagában létezik, hanem a tárgyához és a tanulókhoz kapcsoló-

dóan. A csoportok közötti kommunikáció és tudásátadás erősen függ attól, hogy odafigye-

lünk-e a tanulócsoport szükségletei és a kommunikációs készségeik terén mutatkozó apró 

eltérésekre. Mint mindannyian tudjuk, nem feltétlenül a legtájékozottabbak a legjobb tanárok 

vagy facilitátorok, és a tudásmegosztás sem mindig egyirányú.

Az alkotmányos és demokratikus értékek átadása során különleges készségekre és 

megértésre van szükség ahhoz, hogy ízekre tudjuk szedni és ki tudjuk elemezni a tanulók 

csoportjának sajátosságait, és olyan módszereket tudjunk kidolgozni, amelyek segítségével  

a tanulók kapcsolódni tudnak az elméleti fogalmakhoz, és könnyen meg tudják ismerni azokat. 

Egy olyan multikulturális, több kasztból álló és gazdaságilag megosztott társadalomban, mint 

India, a változatos és színvonalas tanulási módszerekhez való eltérő hozzáférés nehézséget 

9 Az interszekcionalitás (angolul: intersectionality) arra utal, hogy az emberek egyszerre többféle módon is lehetnek  

elnyomottak (pl. valaki egyszerre fekete, nő és muszlim), ezért az elnyomás elemzésekor és az elnyomás elleni küzdelemben 

ezeket az egymást metsző elnyomásokat/helyzeteket figyelembe kell venni. – a szerkesztő megjegyzése
10 Egy elmélet valamely általánosan elfogadott nézetrendszere egy adott korszakban. – a szerkesztő megjegyzése
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jelent. Azok a kreatívan és kritikusan gondolkodó intelligens emberek, akiktől megvonják az 

iskolarendszerű oktatás lehetőségét, lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek az SFD 

vitáiban és eszmecseréiben.

Az uralkodó pedagógia és a pedagógiai diskurzus a hatalomhoz kapcsolódik. Az okta-

tási terveket és mintákat úgy alakítják ki, hogy fenntartsák ezt a hatalmat. Ezért ennek a hata-

lomnak vagy tekintélynek a megkérdőjelezése nem jelenhet meg a hivatalos iskolarendszerű 

oktatásban használt tananyagban. Az SFD pedagógiájának célja, hogy segítsen a tanulóknak 

abban, hogy meg tudják kérdőjelezni az etikátlan hatalmat, és felemeljék a szavukat a hata-

lommal való visszaéléssel szemben. Emellett segít megérteni a részvételi demokráciát és azt, 

hogy milyen sokféle módon lehet lebontani a hatalmi struktúrákat, hogy számon lehessen 

kérni rajtuk a tetteiket.

Az uralkodó pedagógia állandó jellegű alkalmazása nem teszi lehetővé, hogy saját tar-

talmát és módszerét kritikai szempontból vizsgálja, és így gyakran még azok körében is meg-

erősíti a kizsákmányoló értékrendet, akik éppen azok áldozatai. Ha nem értjük az uralkodó 

pedagógiai paradigmákat vagy nem jeleskedünk azokban, akkor úgy érezhetjük, hogy kép-

telenek vagyunk a tanulásra és a befogadásra. Ezt a nehéz helyzetet a Demokrácia Iskolája 

a tudatosan megválasztott kommunikációval – nyelvezettel, nyelvi fordulatokkal és a tanuló 

számára ismerős kifejezésekkel – oldja meg. Az iskolában kritikusan szemlélik az egységes 

iskolai alaptanterveket, és a tanulókat középpontba állító, részvételen alapuló pedagógiai 

módszereket alkalmaznak, ami folyamatos változtatást igényel. A résztvevők hátterét érintő 

változások miatt folyamatosan változtatni kell a nyelvezetet és a kommunikációs módokat 

is. Az egyenlőség sérthetetlen elvén alapuló tanterv kidolgozása során részeire kell bontani  

a helyi előítéleteket és a hagyományos hiedelmeket, és szakaszosan haladva kell foglalkozni 

velük. Különösen így kell tenni az alárendelt csoportok esetében. Itt lehetőség nyílik a hagyo-

mányos tudásátadásban megjelenő alárendeltség és megfélemlítés kérdéseivel kapcsola-

tos véleménynyilvánításra és e kérdések megvitatására is. Véleményünk szerint a társadalmi  

és gazdasági hatalmi hierarchiákat és identitásokat az oktatás részévé kell tenni, és a műhely-

munka vagy képzés középpontjába állítva kell őket megvitatni.

Az SFD a kritikai pedagógiát alkalmazza annak érdekében, hogy felkészítse a tanuló-

kat és résztvevőket a kritikus gondolkodásra. Emellett azzal is foglalkozik, hogy olyan készsé-

gekkel és ismeretekkel ruházza fel a tanulókat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy meg tud-

ják kérdőjelezni az egyenlőtlenség hagyományos struktúráit és a társadalmi feltételezéseket.  

Az iskola arra ösztönzi a tanulókat, hogy megértsék, mit jelent a jogokhoz való hozzáférés, és 

milyen fontos, hogy felelősséget vállaljanak a hatalmi viszonyok megváltoztatásáért, valamint 

megismerjék azokat a módszereket, amelyekkel jogszerűen beavatkozhatnak ezekbe. A peda-

gógia ahhoz az erkölcsi és politikai felfogáshoz kapcsolódik, amely a jogokból és kötelezett-

ségekből ered és az a célja, hogy az emberek képezhessék magukat egy olyan demokráciá-

ban való hatékony részvételre, amit nagyrészt az indiai alkotmány és az abból származó jogi 

struktúrák határoznak meg. Ez egy olyan keret kialakításával kezdődik, amely összekapcsolja a 

demokratikus állam elvont fogalmát a tanulók egyéni céljaival és nehéz helyzetével. Az egyének 

egyenlőtlen helyzetét összefüggésbe hozza a demokratikus állam által ígért egyenlőséggel  

és igazságossággal, hogy megértsék, milyen szerepet játszanak a jogok a hagyományos/ 

társadalmi életben tapasztalható egyenlőtlenség elleni küzdelemben.

A bevett értelmezések a demokrácia meghatározásának egy olyan szűk látókörű és gyak-

ran előítéletes szemléletét alakították ki, amely elszigeteli egymástól és külön kategóriákba 

sorolja az egyes társadalmi kérdéseket. A felfogások megváltoztatására tett kísérlet a törté-

nelem és a mai politikai tendenciák átfogó, mindenre kiterjedő elemzését igényli. A demokrá-

cia számos társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális problémával küzd, amelyek többsége  

az alapvető alkotmányos értékek félreértéséből vagy nem ismeretéből fakad. Az SFD teret  

biztosít arra, hogy a börtönreformmal, a munkavállalói jogokkal, a jogi érdekérvényesítéssel,  

a törzseket és a dalitokat11 érintő kérdésekkel, a digitális demokráciával, a vidéki fiatalok oktatásá-

val, a kormányzással, vagy éppen a kultúrával és a demokratikus jogokkal kapcsolatos kérdések-

kel foglalkozó emberek összekapcsolhassák ezeket a területeket, kapcsolatot teremthessenek 

egymással és kialakíthassák a demokrácia közös értelmezését. Az ügyek ilyen jellegű összefüg-

géseinek a megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy képesek legyünk egy olyan demokráciakép 

kialakítására, amelyben a jogok, a fejlődés, a politika és az irányítás összekapcsolódik annak 

érdekében, hogy hosszú távú, jogokon alapuló stratégiákat alakítsunk ki a fejlődéshez, az irányí-

táshoz és a politikához való egyenlő hozzáférés érdekében bármely demokráciában.

Az SFD lehetőséget ad a politikai képzés hatékony eszközeinek kifejlesztésére és  

középpontba helyezi a részvételi demokrácia érdemi megnyilvánulásának meghatározását.  

A vidéki és a városi környezettel egyaránt foglalkozik. Az SFD erősségét az átfogó, kultúrákon 

és rétegeken átívelő tanulási folyamat és az általa alkalmazott részvételi pedagógia jelenti. 

Szándékosan választunk különböző hátterű és képzettségű résztvevőkből álló csoportokat, 

ami kihívást jelent a társadalom minden rétegéből kikerülő résztvevők eltérő képességeinek 

és tájékozottságának kezelésében.

A részvétel pedagógiája 

Az a vállalásunk, hogy tananyagainkat részvételivé tesszük, folyamatos kihívást jelent.  

A tananyagot különböző rétegekből érkező egyénekből álló, átgondoltan kialakított, vegyes 

összetételű csoport dolgozza ki annak érdekében, hogy hatékonnyá és alkalmazhatóvá tegye 

a tanulást. A részvételi folyamat és módszer, amely fontos részét képezi magának a demok-

rácia folyamatának, az iskola által alkalmazott pedagógia fejlesztésének is lényegi eleme.  

A döntéshozatali folyamat alapját az aktivisták vagy a tanulócsoportokkal folyamatos kap-

csolatban álló személyek saját szempontjai képezik. A tanterv alakulása emellett azoktól az 

olvasmányoktól és esettanulmányoktól is függ, amelyek témáit a tanulók jól ismerik, és amik-

ben otthonosan mozognak. Ez csoportonként eltérő lehet. Időt és figyelmet fordítanak arra, 

11 A dalit kifejezést az Indiában évezredek óta működő kasztrendszerben a leginkább elnyomott csoportok megjelölésé-

re használják. A dalitokat a kasztok hierarchiájának legalsó fokán álló csoportnak tekintik, és a kaszt valamennyi tagjával  

szemben az érinthetetlenség gyakorlatát alkalmazták. Az érinthetetlenség gyakorlata tiltja a fizikai érintkezést, és a diszkri-

minatív gyakorlatok széles skáláját alkalmazza.
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hogy megkeressék a tanulók számára legmegfelelőbb szövegeket és esettanulmányokat.  

Az esettanulmányokat gyakran a tanulók tapasztalatai alapján jelölik ki, amelyek így csoporton-

ként változnak. Ennek következtében a részvételi tantervek kidolgozása nem élvezheti sokáig  

az egységes minta kényelmét – a tananyagot folyamatosan felül kell vizsgálni.

A pedagógiának gyakran kell reagálnia a közösségek tanulási igényeire. Az ilyen igények 

pedig széles körűek. Kapcsolódhatnak egy munkaügyi törvény, például az MGNREGA12 vég-

rehajtásának értelmezéséhez, vagy az állami fejlesztések átláthatóságának követeléséhez 

szükséges tájékozódáshoz. Ezenkívül a diszkriminált csoportok – például a dalitok és a nők 

csoportja – metszetének megértéséhez vagy akár új törvények és tiltakozások megisme-

réséhez is kapcsolódhat. A mai Indiát a vallások közötti viszály jellemzi, ezért fontossá vált  

a vallások és a világi felfogás megismerése is.

A kollektív gyakorlatokat és az azokból következő elméleti értelmezést be kell illeszteni 

a jogok és alkotmányos garanciák közé. Minden tanulási folyamat részét kell, hogy képezze  

a tárgyalt kérdéshez kapcsolódó alkotmányos értékekre való hivatkozás és azok értelmezése, 

hogy az elvek és garanciák gyakorlati alkalmazása közelebb vigye a tanulót ahhoz, hogy meg-

értse: az egyenlőtlenséget és igazságtalanságot meg kell kérdőjelezni.

A tanulás ösztönzésének és megkönnyítésének folyamata a tanulási tér működteté-

sének részvételi jellegén is múlik. A tanulás segítésének folyamatát lehetőleg egy kétnapos  

találkozó keretében mondják el, ahol megbeszélik és megvitatják a tanulási folyamatot, annak 

eszközeit és az esettanulmányokat, beleértve az alkalmazandó módszereket is, hogy a facili-

tátorok (a tanulás segítői) csapatként dolgozhassanak. Majdnem minden tanfolyam, képzés  

és műhelymunka biztosítja, hogy a facilitátorok csapata – gyakran a résztvevőkkel együtt – 

minden nap találkozzon, számba vegye a tevékenységeket és megtervezze a következő napot. 

A résztvevők hatékonyabb kommunikációjának és kifejezőkészségének biztosítására használt 

módszer kellőképpen rugalmasan változtatható. Úgy véljük, hogy a tananyagot közvetítő faci-

litátorok képesek újratermelni azt a tudást, amely a kontextust, a megélt valóságot, a kritikai 

gondolkodást és a kreativitást állítja középpontba.

Módszertan

Az SFD szerint az egyenlőtlenségek jelentette akadályok ledöntéséhez elengedhetet-

len, hogy számos különböző osztályhoz, kaszthoz és nemhez tartozó, valamint városi és vidéki  

környezetből érkező facilitátor és tanácsadó szakember álljon rendelkezésre. Az SFD erőforrá-

sait olyan emberek jelentik, akiket készségeik és felhalmozott tapasztalataik alkalmassá tesznek 

arra, hogy a különböző tevékenységeink és programjaink facilitátorai, előadói vagy tanácsadói 

legyenek. Vannak köztük aktivisták, ügyvédek, művészek, médiaszakemberek, ügyintézők, tudo-

mányos szakemberek, gazdálkodók, munkások stb. Ez gazdagítja a párbeszédet, mivel így több  

 

12 A vidéki foglalkoztatás garantálásáról szóló 2005. évi törvény (angolul: Mahatma Gandhi National Rural Employment 

Guarantee Act, MGNREGA). A MGNREGA törvényes garanciát nyújt minden vidéki háztartás számára évente száz napnyi 

foglalkoztatásra, ha ezt igénylik.

nézőpont jelenik meg. A tanulás nemcsak az adott facilitátor és az adott résztvevő között  

folyik, hanem a különböző résztvevők és facilitátorok között is, akik eszme- és információcse-

rét folytatnak.

Ennek egy közelmúltbeli példája volt, amikor egy fiatal dalit és egy ún. egyéb hátrányos 

helyzetű osztályból („OBC”)13 származó fiatal facilitátor – akik tizenéves koruk óta dolgoznak  

a Mazdoor Kisan Shakti Sangathannal (MKKS)14 és a Demokrácia Iskolájával – egy kommuna-

lizmussal (vallási szélsőségességgel)15 kapcsolatos foglalkozást koordináltak kb. 35 nagyjá-

ból azonos társadalmi környezetből érkező fiatalnak. Módszereik részét képezték azok a helyi  

kifejezések, metaforák, történetek, szólások és dalok, valamint saját személyes tapasztalataik, 

amelyek segítségével le lehetett vetkőzni a „mások” iránt tudatlanságból érzett gyűlöletet  

annak ellenére, hogy mindannyian ugyanabban a környezetben nőttek fel.

Noha vannak kihívások, az SFD tudja, hogy pedagógiai szempontból a több tudomány-

területre kiterjedő tudásra épülő diskurzus hatékonyabb az együttérző és az egészet egyben 

szemlélő világnézet kialakításában. A vegyesen elméleti és közösségi fellépésre fókuszáló is-

meretek megtanítják a résztvevőknek, hogyan használhatják fel mindkettőt a munkájuk során. 

Az SFD csapata igyekszik kitalálni mind elméleti, mind logisztikai szempontból, hogy hogyan 

lehet átadni az elméleti kérdéseket és a megélt problémákat egy különböző készségekkel és 

háttérrel rendelkező, vegyes összetételű csoportnak. A közös képzéseken a magasan képzett 

jogászoktól az írástudatlan népzenészekig bárki részt vehet. A résztvevők kultúrája, képzett-

sége, képességei, munkája és szempontjai gyakran jelentős eltéréseket mutatnak. Bár ez  

logisztikai szempontból rémálom lehet, valójában éppen, hogy a plurális demokráciában16 

zajló kommunikációról termel gyakorlati tudást. A különböző eszközök – ének, színház, hang-

moduláció17, játékok, tevékenységek, dalok, filmek, identitás- és hatalomséták18 – használata 

lehetővé teszi a demokratikus kultúra megtapasztalását, a sok különböző vélemény kinyilvání-

tását, és annak megtanulását, hogy mindenki egyenrangú.

A Demokrácia Iskolájában tudatos döntés eredménye az, hogy vegyes összetételű cso-

portokat kíván kialakítani. A képzések és műhelymunkák úgy épülnek fel, hogy a résztvevők 

– azok, akik hivatalos iskolarendszeren belüli oktatásban részesültek, és azok is, akik ilyen jel-

legű oktatáshoz nem fértek hozzá – meghallgatják és átadják egymásnak a felhalmozott elmé-

leti és gyakorlati tudást. Azok, akik a hivatalos iskolarendszeren belüli oktatásban részesültek, 

13 Az OBC az angol „Other Backward Class” (egyéb hátrányos helyzetű osztály) megnevezés rövidítése, amely az indiai 

kormány által a társadalmi és oktatási szempontból hátrányos helyzetű kasztok azonosítására használt gyűjtőnév.
14 A Szervezet a Munkások és Gazdálkodók Társadalmi Szerepének Megerősítéséért egy pártoktól független politikai szer-

vezet, amely a nyugat-indiai Rádzsasztán állam vidéki területein tevékenykedik az egyenlőség és az igazságosság megte-

remtéséért. A szervezet úttörő szerepet játszott számos jogokon alapuló indiai szabályozás követelése és kidolgozása terén.
15 Ezt Indiában „kommunalizmusnak” (communalism) nevezik. A kommunalizmus azt jelenti, hogy egy csoportnak vallá-

sos vagy etnikai identitást teremtenek, majd konfliktust és erőszakos összecsapásokat gerjesztenek a különböző identi-

tású közösségek között. Indiában a brit gyarmatosítás óta jelentős konfliktusok vannak a hinduk és a muszlimok között,  

ami sokszor vezetett már erőszakhoz. – a szerkesztő megjegyzése
16 A sokféle nézetnek és értékrendnek otthont adó és ezeket elismerő demokrácia. – a szerkesztő megjegyzése
17 A hangmagasság vagy hangszín finomhangolása – a szerkesztő megjegyzése
18 A Demokrácia Iskolája által szervezett tematikus pedagógiai séták. – a szerkesztő megjegyzése
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az alázatot fejlesztik magukban, amely abból fakad, hogy nem ismerik a helyi társadalmi és 

politikai viszonyokat, és nem rendelkeznek egyéb jellegű tapasztalati ismeretekkel. A kevésbé 

iskolázott és tájékozott emberek pedig eljutnak odáig, hogy megértik az irányítás tágabb para-

digmáját, amelynek az ő közvetlen környezetük is a részét képezi. Az alkotmányos egyenlőség 

és a hierarchia hagyományos etikájának ellentmondásai és lehetséges megoldásai láthatóvá 

válnak, és a demokrácia jelentősége is sokkal nyilvánvalóbbá válik.

A kiscsoportos beszélgetések hagyományos módszereit alkalmazzák, de különböző hát-

terű résztvevőkkel, így a beszélgetés maga is egyfajta tanulás a tudás átadásának és befoga-

dásának módszertanáról. Az SFD tanulássegítői (facilitátorai) az előzetes tervezési folyamat 

során alaposan körüljárják a különböző módokat, mint például a kérdések egyszerű megfogal-

mazását a csoport demográfiai jellemzőinek megfelelően, és gyakran bemutatót is tartanak.

A Demokrácia Iskolája olyan intézményekkel működött együtt, mint a Bangalore-ban  

található National Law School of India University (az Indiai Egyetem Jogi Iskolája), a Rupayan 

Sansthan19, a társadalmi audittal foglalkozó intézmények, vagy a Rádzsasztáni Egyetem  

Újságírói Tanszéke. Rendszeresek a földdel, az alkotmánnyal, valamint a tájékoztatáshoz 

való jogról (Right to Information, RTI)20 és a munkához való jogról szóló törvény (MGNREGA)  

értelmezésével kapcsolatos speciális tudományos programok is. Külön műhelymunkát tartanak  

a szakpolitikai munkával kapcsolatban, és beszélgetéseket folytatnak az átlagos állampolgá-

rok életét érintő új törvényekről és szabályokról.

A különböző háttérrel és sajátosságokkal rendelkező tanulókat gyakran közvetlen kapcso-

lat fűzi valamelyik alkotmányos garanciához és az abból eredő törvényekhez. A tanulás során 

figyelembe kell venni az olyan identitásokat, mint a kaszt, az osztály, a társadalmi nem vagy a val-

lás és ezeket a demokratikus kultúra megértéséhez minden tanulási folyamatba be kell építeni. 

A tanulási lehetőségeknek három fő típusa van: 

a) a liberális gondolkodás és kultúra megismerését biztosító programok; 

b) a tudatosságot növelő és a kritikai gondolkodást segítő, konkrét témákkal 

és kampányokkal kapcsolatos programok; 

c) útmutató műhelybeszélgetések, amelyek gyakorlati képzést vagy 

készségfejlesztést nyújtanak.

A képzések egyalkalmas és rendszeres alkalmak is lehetnek. Az ismeretterjesztő prog-

ramok közé tartoznak a következők: egy egyetemi hallgatóknak szóló előadássorozat, ahol  

a tudományos élet jeles képviselői és közszereplő értelmiségiek beszélnek aktuális témákról,  

19 A Rupayan Sansthant 1960-ban alapította Komal Kothari etnomuzikológus és Padma Shree Vijaydan Detha író és mese-

mondó azzal a céllal, hogy népmeséket és népdalokat gyűjtsenek rádzsasztáni nyelven. Az intézmény azóta is a népi kultúra 

kutatásával és oktatásával is foglalkozik. – a szerkesztő megjegyzése
20 A társadalmi audit a kormányzati nyilvántartások ellenőrzése a nyilvánosság által oly módon, hogy ezeket a tájékozta-

táshoz való jogról szóló törvény értelmében jogszerűen hozzáférhető információkkal vetik össze. Ezt az ellenőrzést tör-

vény és kormányrendeletek is szabályozzák, és az ellenőrzést a közösség tagjaiból álló nagy létszámú csoport előtt tett  

vallomásokkal és tényekkel igazolják. Az ellenőrzés a kormánytagok jelenlétében történik, hogy tudomást szerezzenek róla,  

és megfelelő intézkedéseket tegyenek. 

ismert művészek és előadók alkalmi előadásai és bemutatói, történelmi személyiségekről 

(mint Gandhi21 vagy Ámbédkar) vagy eseményekről (például a tájékoztatáshoz való jogért 

folytatott küzdelemről vagy a holokausztról) szóló kiállítások (fényképekkel és rövid szöve-

gekkel). A tudatosságnövelő programok az indiai alkotmány, a „kommunalizmus”, az egyedi 

azonosító22, illetve az aktuális törvények vagy szakpolitikák köré szerveződnek (legutóbbi 

programsorozatunk a földtörvényekről és földhöz fűződő jogokról szólt). A programok ezen 

kívül egy konkrét kérdéssel vagy szakpolitikával kapcsolatos közmeghallgatás (dzsán szunváj) 

formájában is megvalósulhatnak. Rendszeresen tartanak műhelybeszélgetéseket például  

az alábbi témákban: Hogyan nyújtsunk be közérdekű adatigénylést? Hogyan tervezzünk és 

végezzünk társadalmi auditot? Hogyan kövessük nyomon a különböző témákkal (pl. nyug-

díjak, MGNREGA stb.) kapcsolatban az ún. irányítási információs rendszereket (MIS)23?  

Vannak olyan tevékenységek is, amelyek nem sorolhatók be egyértelműen egyik fenti kategó-

riába sem – ilyenek például a jelentős személyiségekről elnevezett emlékelőadás-sorozat vagy 

az iskolás gyerekeknek szervezett nyári táborok.

Mivel a résztvevők maguk is ilyen sokféle háttérrel és identitással rendelkeznek, a Demok-

rácia Iskolája programjairól és eseményeiről is különböző módon értesülnek. Sok helyi résztvevő 

a civil szervezetek hálózatain keresztül, szóbeszéd útján értesül egy adott programról. Emel-

lett a Szervezet a Munkások és Gazdálkodók Társadalmi Szerepének Megerősítéséért (MKSS)  

az elmúlt több mint 30 évben azzal foglalkozott, hogy embereket mozgósítson a jogaikért foly-

tatott küzdelemhez, és aktivistáik jelentős számban vannak jelen az SFD közelében lévő falvak-

ban és körzetekben is. Az MKSS-szel, a Demokrácia Iskolájával és a helyi szakszervezettel dol-

gozó fiatalok a közösségi médián keresztül, személyesen vagy telefonon terjesztik a programok  

hírét a helyi fiatalok körében. A városi résztvevők esetében a programok terjesztésének hatékony 

módja a civil társadalom városi csoportjain keresztül, egyetemeken és egyéb felsőoktatási intéz-

ményekben, valamint a korábbi gyakornokok levelezőlistáin keresztül történő meghirdetése. 

Az SFD évente mintegy 1000 résztvevőt ér el a különböző személyes műhelymunkák, könyv-

tárak, képzések és tanfolyamok, valamint az előadások, webináriumok24 és beszélgetések  

formájában megvalósuló online együttműködések és kapcsolattartás útján. 

A Covid19 világjárvány idején az SFD új kihívással szembesült, ami új utak feltárásához 

is vezetett. Az internet az egyik legfőbb tanulási térré kezdett válni, ahol többféle módszert 

alkalmaznak a tudásmegosztásra. Az online módszerek közé tartoznak az alábbiak: 

Charchas (szakértőkkel folytatott tematikus megbeszélések);

tematikus képzések;

21 Mahatma Gandhi (1869-1948) indiai jogász, politikai és spirituális vezető, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja. 

– a szerkesztő megjegyzése
22 Az Aadhaar egy Indiában alkalmazott biometrikus azonosító rendszer. Ez egy 12 számjegyű azonosító szám, amelyet  

a Unique Identification Authority India (India Egyedi Azonosításért Felelős Hatósága) ad az indiai lakosoknak. 
23 Az irányítási információs rendszer (management information system, MIS) olyan rendszerek és eljárások összességét jelenti, 

amelyekben különböző forrásokból adatokat gyűjtenek, ezeket összeállítják, majd olvasható formátumban megjelenítik.
24 Interneten tartott szeminárium. – a szerkesztő megjegyzése
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a nyilvánosságnak szánt, műsorszolgáltató hírügynökségekkel közösen 

készített és a YouTube-ra feltöltött rendszeres online műsorok25.

az iskola által a különböző ösztöndíjprogramok résztvevői számára szervezett képzések.

Az SFD online tematikus beszélgetéseket szervezett többek között az egyészséggel  

és a Covid19 kezelésével kapcsolatos kérdésekről és megragadta az alkalmat, hogy külön-

böző témákban online beszélgetés- és előadás-sorozatot szervezzen.

Az SFD-nél biztosított valamennyi tanulási lehetőség a tudásmegosztás újító, részvételi 

és befogadó módszereit alkalmazza. Ugyanazon műhelybeszélgetés vagy foglalkozás során 

több olyan módszert is alkalmaznak, amelyek nem az egyoldalú tudásátadást, hanem a közös 

tudás létrehozását biztosítják. Például az „egyenlőség és megkülönböztetés” témájával foglal-

kozó egyik műhelybeszélgetésen kezdő gyakorlatként egy „kiváltságsétát”26 szerveztek, hogy 

megértsék a kiváltság fogalmát, és azt, hogy a kiváltság milyen szerepet játszik az egyenlőt-

lenségek fenntartásában. A „Kaisa ye Karam hai, Kaisa ye Dharm Hai” (Mik ezek a tettek [a val-

lás nevében]? Milyen vallás ez?) című dalt, amely a kasztok közötti rendszerszintű erőszakra és  

az „érinthetetlenségre” koncentrál, azért énekelték el, hogy összefoglalják a megkülönböztetés 

zsigeri formáit, amelyeket a társadalom a kasztrendszeren keresztül a társadalom perifériájára 

került csoportokkal szemben alkalmaz. Amellett, hogy a dalokat és a gyakorlatokat az egyenlőség  

és a megkülönböztetés előítéletes elképzeléseinek kibontására használták fel, valamint arra, 

hogy önmagukat elnyomóként vagy elnyomottként azonosítsák, foglalkozásokat tartottak az  

alkotmányban szereplő egyenlőséggel kapcsolatban is annak fogalmi és elméleti tisztázása  

érdekében. Tovább színesítették a palettát a vegyes összetételű csoportokban folytatott beszél-

getések is. Minden csoporthoz facilitátorokat jelöltek ki, hogy senki ne maradjon le.

A valódi részvételi pedagógia nem tanítani, hanem kommunikálni kíván. A tudásátadás 

művészetét csak úgy lehet elsajátítani, ha elsajátítjuk a kommunikáció művészetét. A facilitátor 

akkor kapcsolódik be igazán, ha a tanuló számára kulturális szempontból érthetően közvetíti 

a tudást. A Demokrácia Iskolája többféle kommunikációs módszert ötvöz a pedagógiájában.

A kezdeti gátlásokat gyakran játékokkal, feladatokkal és tevékenységekkel oldják fel.  

A részvételi pedagógia valamennyi módszerének szerves részét képezik az oldódást segítő 

bemelegítő játékok és az olyan érdekes feladatok, amelyek segítenek abban, hogy a résztve-

vők lehántsák egy adott probléma fogalmi rétegeit.

A részvételi kommunikációs eszközök közül is a dalokat és jelmondatokat használják  

a legtöbbet. A helyi bhadzsánok (istentiszteleti énekek) ritmusára és dallamára írt, megváltoz-

tatott szövegű dalok értelmi és érzelmi szempontból is befogadhatóbbá teszik a problémá-

kat. A tiltakozási, ellenállási zene (protest music) szinte mindig beszivárog a tanulási terekbe. 

Azok a dalok, amiket minden facilitátor és résztvevő együtt énekel, amelyek ütemét egyszerre 

tapsolják vagy a refrént együtt éneklik, olyan interaktív pedagógiát tesznek lehetővé, amely 

könnyen részvételi jellegűvé válik.

25 A School for Democracy csatornája: www.youtube.com/playlist?list=PLPPsqaJ7Q4bqoeXLJ9znMWoAcw1NPRDhA
26 A kiváltságséta egy olyan gyakorlat, amelynek keretében alaposan körüljárják a kiváltság fogalmát.

Az SFD csapata által alkalmazott másik sajátos módszer a színház- és bábművészet.  

A bábokkal beszélgetéseket lehet kezdeményezni, és mélyreható, olykor nyugtalanító kérdé-

seket is mindig jó hangulatban lehet feltenni. Égető problémákról szóló színházi előadásokat 

is tartanak, amelyeket mindig hosszan tartó, élénk viták követnek.

Az SFD műhelymunkái során mindig sor kerül fontos témák megbeszélésére kiscso-

portos formában. A csoportokat az adott téma és műhelymunka egyedi kontextusának, vala-

mint a résztvevőknek megfelelően alakítják ki. A kiscsoportok a facilitátor által feltett kérdések 

alapján megvitatják a tárgyalt témával kapcsolatos észrevételeiket és ismereteiket, majd a nap 

végén az egész csoportnak elő kell adniuk, hogy miről szólt az általuk folytatott vita. Ez a gya-

korlat fokozza a tudásmegosztást, mivel a kisebb csoportokban az egyéneknek gyakran több 

lehetőségük van arra, hogy kifejtsék a saját véleményüket és tanuljanak egymástól.

Az SFD pedagógiájának fontos eleme a bentlakásos képzések és műhelymunkák.  

Ez gyakran azt jelenti, hogy a viták és beszélgetések a kollégiumokban és étkezdékben is 

folytatódnak, így a létrehozott és megosztott tudás nem marad a tanulás kijelölt tereiben  

(a tantermekben).

Összegzés

A Demokrácia Iskolája két fontos hiányosságot próbál megszüntetni. Az első az, hogy az 

indiaiak többsége sem hagyományos úton, sem az iskolai oktatás útján nem fér hozzá a tudás-

hoz. Jelentős részük továbbra sem tud azokról a struktúrákról, amiket éppen azért hoztak létre, 

hogy felszabadítsa őket az elnyomó társadalmi és gazdasági viszonyok alól. Az alapszintű okta-

tást nyújtó iskolák – amelyek tanulmányi szempontból rosszul működnek, és egy hagyományo-

san elnyomó társadalmi környezetbe ágyazódnak – nem szabadították meg őket az egyenlőtlen-

ségtől, és nem is tanították meg nekik az alkotmányban rögzített jogaikat.

A második csoport azokból a jómódúakból áll, akik hozzáférnek az úgynevezett jó – és 

többnyire magániskolákban folytatott – oktatáshoz, de továbbra sem ismerik a valódi Indiát. 

Ők egy olyan világ burkában élnek, ahol a kiváló teljesítményt a tananyag szűk keretek közé 

szorítja, ahol készségeket adnak át, vagy ahol a legjobb esetben választható területekre sza-

kosodnak. Így sok fiatal diplomát szerez ugyan, de nem szerez ismereteket a demokratikus 

kormányzás tágabb politikai közösségéről, amelyben tevékenykedik. Mivel nem ismerik még 

a kormányzás alapját képező alkotmányt sem, nem tanulják meg az alapvető jogokat, ezért 

részinformációkon és részismereteken alapuló feltételezéseket gyártanak. Azt az informáci-

ókkal való túlterheltséget, amellyel a mai generáció szembesül, nem enyhíti az a kulcsfontos-

ságú képesség, hogy választani tudnak egy egyenlőbb és igazságosabb világ politikai értékei 

alapján. Ennek a közösségnek a túlzott hatása a politikára és a kormányzásra gyakran mélyíti 

tovább a kiváltságos és a hátrányos helyzetű emberek közötti szakadékokat.

A harmadik csoport az aktivistáké, akik egy olyan politikai szempontból feszült és gaz-

dasági szempontból nehéz helyzetbe kerülnek, amelyben túl nagy hangsúlyt kap a cselekvés,  

és ahol nincs helye vagy ideje a gondolkodásnak. Problémákat kell átgondolniuk és stratégiá-

kat kell kidolgozniuk, ledobva magukról a legsürgetőbb problémák terhét. Meg kell vizsgálniuk 
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azt is, hogy saját maguknak milyen információkra van szükségük azokon a területeken, ame-

lyekről úgy érzik, hogy többet kellene tudniuk.

Figyelmünket a demokrácia valamennyi konkrét megvalósulási formája iránti közös elkö-

telezettségünk elmélyítésére és kiszélesítésére összpontosítjuk. Általánosságban azt mond-

hatjuk, hogy az SFD az elnyomottak és a velük együttműködő emberek szükségleteit próbálja 

kielégíteni, illetve azokét az érintett állampolgárokét, akik úgy érzik, hogy gyakorlati szerepet 

kell vállalniuk a társadalmi ügyekben. Mindezek fényében kritikai és gyakorlati jellegű „peda-

gógiánk” megpróbálja kreatívan megtalálni a középutat a tudományos és az aktivista irányult-

ság között, megvizsgálja a hatalmi struktúrákat, és összekapcsolja őket a megélt valósággal.

Fordította: Török Ágnes

H I G H L A N D E R  K U TATÓ - 

É S  O K TATÓ  KÖZ P O N T: 

t á r s a d a l m i  vá l toz á s o n  a l a p u l ó 

m o d e l l e k  a l ka l m a z á s a 

a  köz p o l i t i ká b a n
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Chris Baker szociológus a Walters State Közösségi Főiskola oktatója Tennessee-ben. Glenn S. Johnson az Environ- 

mental Justice Resource Center (Környezti Igazságosság Erőforrásközpont) kutatója és a Clark Atlanta Egyetem 

oktatója. Lee Williams szociológus a Pennsylvaniában található Edinboro Egyetemen, Deborah G. Perkins a szo-

ciológia és pszichológia professzora a Coastal Carolina Egyetemen, Shirley A. Rainey pedig a Tennessee-beli Fisk 

Egyetemen tanít szociológiát és antropológiát. – a szerkesztő megjegyzése

Eredeti megjelenés: Baker, C., Johnson, G. S., Williams, L., Perkins, D. G. & Rainey, S. A. (2008). The Highlander 

Research and Education Center: Utilizing Social Change-Based Models for Public Policy. Race, Gender & Class, 

15(3/4), 308-334.
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Kivonat

A népoktatás, a politikai tájékozottság és a kultúra nagyon fontos tényezők a társadalmi 

változást célzó közösségi alapú probléma-megoldásban. Ez a cikk áttekinti a Highlander  

Research and Education Center (Highlander Kutató- és Oktató Központ) történeti hátterét,  

átfogó képet ad annak 75 éves tevékenységéről, rávilágít a központ akciókutatásának a társa-

dalmi és gazdasági igazságosságra gyakorolt hatásáról Amerikában, és bemutatja azt a gyakor-

lati változtatási modellt, melyet a társadalmi és polgárjogi aktivisták alkalmaznak a rasszizmus,  

a munkahelyi diszkrimináció, a szexizmus, a nemi egyenlőtlenségek és más egyenlőtlensé-

gek elleni küzdelemben az Egyesült Államokban. A csoporttudatosság, az együttműködésen 

alapuló kutatás ereje, a hálózatépítés és az életünk megváltoztatásának képessége mind hoz-

zájárul a Highlander Központban folyamatosan zajló részvételi kutatáshoz. Az akciókutatás 

„cselekvéssel tanulás”, és a gyakorlatban járul hozzá azokhoz az ügyekhez, melyeket az egyes 

emberek megtapasztalnak a közösségükben előálló nehéz helyzetekben. Az akciókutatás  

segíti a társadalomtudományokat, főleg a szociológiát azzal, hogy érvényesíti annak elméleti és 

módszertani céljait a kutatásban, miközben együttműködik a közösségi vezetőkkel a környezeti 

és közösségi problémák megoldásában.

A Highlander Kutató- és Oktató Központ (Highlander Research and Education Center, 

korábbi nevén Highlander Folk School, azaz Highlander Népiskola) 1932-ben jött létre, amikor 

az Egyesült Államok a gazdasági válság1 kellős közepén volt (Horton, 1989). A Highlander  

Központ „az alulról építkező és társadalmi aktivizmus katalizátoraként szolgált az Appalache- 

hegységben és [az Egyesült Államok] déli részén”2 (Highlander Research and Education  

Center, 2008c). A „Highlander alapgondolata és vezérelve az, hogy a társadalom problémáira 

adható válaszok az egyszerű emberek tapasztalataiból indulnak ki” (Highlander Reseach and 

Education Center, 2008c). Myles Horton3 szerint a Highlander alapelvét „a természetes kitett-

ség módszereként” emlegették (Horton, 1990:16). Myles azt hangsúlyozta, hogy a válságot  

átélő emberek idővel nyitottá válnak az alternatív megoldásokra, melyek elvezetnek a társa-

dalmi cselekvéshez (Horton, 1990; Heaney, 1995).

A Highlander munkanélkülieket tanított, szervezett és képzett a Cumberland-hegység-

ben4 a gazdasági válság idején; potenciális szakszervezeti vezetőket képzett az 1930-as 

évek végén és az 1940-es években; elősegítette a mezőgazdasági és ipari munkások  

1 A nagy gazdasági válság az egész világra kiterjedő, súlyos gazdasági visszaesés volt, ami 1928-ban indult. Az Egyesült 

Államokban a nagy gazdasági válságot az 1929. október 29-i fekete keddnek nevezett tőzsdekrachhal szokás összekapcsol-

ni. A válság a világ szinte minden országát érintette, hanyatlott a nemzetközi kereskedelem, miközben egyesek hatalmas 

jövedelemre tettek szert, és nőttek az árak és a profitok. A válság idején Herbert Hoover volt az elnök. 
2 Az Appalache-hegység területe az Egyesült Államok egyik legszegényebb régiója, ahol elsősorban szegény fehérek élnek. 

– a szerkesztő megjegyzése
3 Myles Horton (1905-1990) amerikai oktató, a Highlander Folk School alapítója. Magyarul megjelent műve: Horton,  

M., Kohl, J. & Kohl, H. A tisztesség szigetei In Sebály B. & Vojtonovszki B. (Szerk.) (2020). A hatalom társadalma vagy a társa-

dalom hatalma? A közösségszervezés alapjai (pp. 209-220). Napvilág Kiadó. – a szerkesztő megjegyzése
4 Az Appalache-hegység délkeleti részén található hegyvonulat. – a szerkesztő megjegyzése

szövetségét az amerikai Délen5 a II. világháború után; és a polgárjogi mozgalmat is  

támogatta az integrációról szóló bentlakásos műhelyekkel, állampolgárképző órákkal és 

azzal, hogy találkozásokat szervezett olyan egyetemisták és polgári engedetlenségi akció-

kat szervezők között, akik a faji megkülönböztetés ellen léptek fel (Glen, 1991).

Myles azt várta el a diákoktól, hogy a Highlanderben szerzett tapasztalataikat a „társa-

dalmi változás érdekében” használják fel és a Highlanderben tanultakat vigyék haza a saját 

közösségeikbe (Smith, 1998). 75 éves története során „a Highlander fontos szerepet játszott 

a társadalmi és gazdasági igazságosság területén” (Wisconsin Historical Society, 2008).  

A „Highlander története rávilágít a változtatás oktatásának lényeges korlátaira, és így segít össz-

pontosítani az erősségekre és az eredményekre” (Heaney, 1995).

Ez a cikk rövid áttekintést ad a Highlander Központ hátteréről és történetéről, majd be-

pillantást enged a 2008-as év programjaiba. Összefoglalja a Highlander elmúlt 75 évben elért 

eredményeit, és szó esik az ott folyó tapasztalati tanulásról, részvételi kutatásról és népokta-

tásról is. A Highlander csatlakozott a világgazdaság olyan társadalmi mozgalmaihoz, amelyek 

nemzetközi hálózatokhoz kapcsolják a résztvevőket, és segíti őket a saját közösségeik problé-

máinak megoldásában. A Highlander azt szorgalmazza, hogy a közösségi vezetők saját küzdel-

meiből szülessenek megoldások, miközben támogatja az egyetemekről kiinduló alkalmazott 

szociológia eredményeinek átültetését a gyakorlatba. Az elmúlt húsz év során az egyetemeken 

létrejöttek olyan kutató- és erőforrás-központok, melyeknek célja a közpolitika formálása és  

a társadalmi változások előidézése. Végül a szerzők beszámolnak arról is, hogy ők mit tanultak 

a Highlander Központban.

A Highlander Központ háttere és története6

A Highlander Központ egy népoktatási- és kutatóközpont, mely a Tennessee állambeli 

Knoxville-től 40 kilométernyire keletre, a Great Smoky-hegység lábánál, egy 42 és fél hektáros 

területen található (Highlander Research and Education Center, 2008; Sustainable Communi-

ties Network, 1998). A népoktatás egy olyan részvételi oktatási folyamat, melynek az a célja, 

hogy fokozza a résztvevők tudatosságát, és rávezesse őket arra, hogy az egyes emberek szemé-

lyes tapasztalatai hogyan kapcsolódnak a nagyobb társadalmi problémákhoz.7 „Az első években  

a Highlander Központ küldetése az volt, hogy haladó munkásmozgalmat építsen fel a déli  

régióban dolgozó favágók, szénbányászok, kormányzati közmunkások, textilipari munkások és 

földművesek körében” (Vanderbilt University’s News Network, 2008). A Highlander műhelye- 

5 Angolul: the South – az USA délkeleti régiójának megjelölésére használják és a következő államok tartoznak ide:  

Alabama, Arkansas, Delaware, the District of Columbia, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North 

Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia és West Virginia. A Dél történeti és gazdasági szempontból 

is különbözik az ország többi részétől, ideértve a rabszolgamunka alkalmazását annak betiltásáig, az itt termesztett növé-

nyeket és a politikai szerkezetet. – a szerkesztő megjegyzése
6 Az időrend összeállításához használt források: Highlander Research and Education Center (2008, 2008s, 2008b, 2008c, 

2008d, 2008e, 2008f, 2008g, 2008h); Sustainable Communities Network (1998); Wisconsin Historical Society (2008); Glen 

(1988); Horton (1989); Woodside (1990); Glen (1998).
7 Forrás: www.autonomousgeographies.org/glossary
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inek résztvevője volt „Amerika több elismert társadalmi aktivistája is, köztük Eleanor 

Roosevelt8, Rosa Parks9, Marion Barry10, Septima Clark11, Bernard Lafayette12, May 

Justus13, John Beauchamp Thompson14, Ralph Abernathy15, Stokley Carmichael16, 

Ifj. Dr. Martin Luther King17, John Lewis18, valamint a CIO19, az SCLC20 és az SNCC21 

egyes tagjai” (Wisconsin Historical Society, 2008; Smith, 1998). „A We Shall Over-

come című polgárjogi himnusz először a Highlanderben jelent meg, s miután Zilphia  

Horton feldolgozta, Délen és az egész világon is elterjedt olyan népdalénekesek előadásá-

ban, mint Peter Seeger, Guy Carawan és mások” (Wisconsin Historical Society, 2008).

A Központ az egyik alapító, Myles Horton nyomdokain haladva segíti az embereket  

abban, hogy a tanulás és a felfedezés segítségével erősödjenek meg. Myles édesanyjának 

  

8 Eleanor Roosevelt (1884-1962) aktivista, politikus és diplomata, Franklin D. Roosevelt elnök felesége, így az Egyesült Álla-

mok first ladyje 1933-tól 1945-ig. – a szerkesztő megjegyzése
9 Rosa Parks Myles Hortonnál tanult közvetlenül azelőtt, hogy úgy döntött, nem áll fel az ülőhelyéről a buszon az Alabama 

állambeli Montgomery-ben 1955-ben. (Highlander Research and Education Center, 2008e). Ez a polgári engedetlenségi 

akció mérföldkő volt a fekete polgárjogi mozgalomban, amely a szegregáció ellen lépett fel. – a szerkesztő megjegyzése
10 Marion Barry (1936-2014) amerikai politikus, Washington város polgármestere 1979 és 1991, majd 1995 és 1999 között. 

– a szerkesztő megjegyzése
11 Septima Clark (1898-1987) fekete amerikai oktató és polgárjogi aktivista, az amerikai polgárjogi mozgalom kiemelkedő 

alakja. – a szerkesztő megjegyzése
12 Bernard Lafayette (1940-) amerikai polgárjogi aktivista és közösségszervező, a polgárjogi mozgalom egyik vezetője.  

– a szerkesztő megjegyzése
13 May Justus (1898-1989) amerikai szerző, számos gyermekkönyv írója, amelyek helyszíne az Appalache-hegység. Évekig 

a Highlander Népiskola oktatója és pénzügyese volt. – a szerkesztő megjegyzése
14 Lelkész, a Highlander Központban az alfabetizációs tananyag kidolgozásában vett részt annak érdekében, hogy a feketék 

választóként regisztrálhassanak. – a szerkesztő megjegyzése
15 Ralph Abernathy Sr. (1926-1990) amerikai polgárjogi aktivista és baptista lelkész. – a szerkesztő megjegyzése
16 Az Student Nonviolent Coordinating Committee (Diákok Erőszakmentes Koordináló Bizottsága, SNCC) kiemelkedő ve-

zetője volt. Stockley nevéhez fűződik az „intézményes rasszizmus” kifejezés megalkotása, amely a rasszizmusnak azt a for-

máját jelenti, ami intézményekben, így köztestületekben, nagyvállalatokban és egyetemeken jelenik meg. Az 1960-as évek 

végén Carmichael úgy határozta meg az „intézményes rasszizmust” mint „egy egész szervezet kudarcát arra nézve, hogy 

kielégítő és szakszerű szolgáltatást nyújtson embereknek bőrszínük, kultúrájuk vagy etnikai hátterük miatt”. Ő alkotta meg  

a „fekete hatalom” (Black Power) kifejezést is (Highlander Research and Education Center, 2008e)
17 Martin Luther King, Jr. (1929-1968) amerikai baptista lelkész, polgárjogi harcos és politikai aktivista, az afrikai-amerikai 

polgárjogi mozgalom egyik legfontosabb vezetője. – a szerkesztő megjegyzése
18 John Lewis az Diákok Erőszakmentes Koordináló Bizottsága (SNCC) elnöke volt, és fontos szerepet játszott a szegregáció 

felszámolását célzó küzdelemben. Részt vett az amerikai Dél szegregációja elleni buszos tiltakozásokban, és országszerte 

vezetett polgárjogi küzdelmeket.
19 Az Ipari Szervezetek Kongresszusa (Congress of Industrial Organizations, CIO) szakszervezetek föderációja volt az Egye-

sült Államokban és Kanadában 1935 és 1955 között. – a szerkesztő megjegyzése
20 A Southern Christian Leadership Conference (Déli Keresztény Vezetői Kongresszus, SCLC) egy amerikai polgárjogi szer-

vezet. Ez a szervezet fontos szerepet játszott az 1950-es és az 1960-as évek polgárjogi mozgalmában. Az SCLC-t első 

elnöke, ifj. Dr. Martin Luther King neve fémjelzi (Highlander Research and Education Center, 2008e)
21 A Student Nonviolent Coordinating Committee (Diákok Erőszakmentes Koordináló Bizottsága, SNCC) az amerikai  

polgárjogi mozgalom egyik legfőbb szervezete volt az 1960-as években. Az SNCC 1960 áprilisában jött létre az Ella  

Baker vezette diáktalálkozókból, melyeket az Észak-Karolina állambeli Raleigh-ben, a Shaw Egyetemen tartottak. A SNCC  

a következő néhány évben főszerepet játszott az ülősztrájkokban és buszos tiltakozásokban, vezető szerepet az 1993-as 

washingtoni menetben, a Mississippiben szervezett ún. szabadság-nyárban és a Mississippi-i Szabad Demokrata Pártban 

(Mississippi Freedom Democratic Party) (Highlander Research and Education Center, 2008e)

életfilozófiája abból indult ki, hogy „Isten maga a szeretet, tehát szeretjük felebarátainkat” 

(Smith, 2003; Horton, 1990). Myles úgy tágította ki édesanyja filozófiáját, hogy szerinte az 

igazságos és humánus társadalom felépítéséhez azon kell dolgoznunk, hogy az „egyenlőség 

elve” mindenkire kiterjedjen. Az Egyesült Államokban ebben az időben voltak más radikális 

felnőttoktató iskolák is22, de „az újító szellemiség szintje és az alapvető gazdasági és társa-

dalmi változásokért zajló mindennapi küzdelmekben való aktív részvétel” megkülönböztette  

a Highlandert a többi ilyen iskolától (Teitelbaum, 1989).

A Központ a részvételi tanulás módszerét alkalmazza, ami azt jelenti, hogy különböző 

hátterű embereket hoz össze azért, hogy együtt gondolkodjanak azon, hogyan alkalmazhatják 

a tudásukat a gyakorlatban a mindennapi életükre kiható helyi ügyekben. A részvételi tanulás 

módszere (Participatory Learning Approach, PLA) a felnőttek tanulásában és képzésében azt 

a célt szolgálja, hogy fejlessze az emberek értékelési képességeit, továbbá szisztematikus és 

együttműködő módszereket kínáljon számukra egy-egy probléma megoldásához. Ezt a meg-

közelítésmódot használják arra is, hogy a diákok aktív résztvevők maradjanak a házi feladatok, 

projektek és vizsgák teljes ciklusában. Ez a megközelítésmód lehetővé teszi, hogy az emberek 

különböző nézőpontokból lássanak egy-egy problémát. Orlando Fals-Borda23 szerint a részvételi 

akciókutatásnak négy alapvető eleme van:

1. Ne monopolizáljuk a tudásunkat és ne erőltessük rá a módszereinket senkire, 

hanem teljes értékű partnerként és kutatótársként tartsuk tiszteletben a kutatott  

vagy alulról szerveződő közösségeket és vonjuk be az ő készségeiket is.

2. Ne bízzunk a történelem és a tudomány elitista megközelítésében, amely  

az uralkodó érdekeket követi, hanem legyünk nyitottak az ellen-narratívákra  

és igyekezzünk megérteni azokat.

3. Ne hagyatkozzunk kizárólag a saját kultúránkra a tények értelmezésében,  

hanem a kutató szervezetekkel együtt dolgozva fedezzük fel a helyi értékeket, 

jellegzetességeket, elgondolásokat és művészetet.

4. Az eredmények ismertetésekor ne használjuk saját nehézkes tudományos 

stílusunkat, hanem úgy számoljunk be arról, amit a többiekkel együtt tudtunk  

meg, hogy az teljesen érthető, sőt színes és kellemes legyen, hiszen  

a tudománynak nem kell okvetlenül sem rejtélyesnek, sem pedig  

a szakértők és az értelmiség kiváltságának lennie” (Fals-Borda, 1995).

22 Ilyenek voltak például a a Rand School of Social Sciences (Rand Társadalomtudományi Iskola) New Yorkban; a Wor-

king People’s College (Dolgozó Emberek Egyeteme) a Minnesota állambeli Smithville-ben; a People’s College (Népi 

Egyetem) a Kansas-beli Fort Scottban; a Commonwealth College (Nemzetközösség Egyetem) az Arkansas-beli Menában;  

a Jefferson School of Social Science (Jefferson Társadalomtudományi Iskola) New Yorkban; és a Brookwood Labor College 

(Brookwood Munkás Egyetem) a New York állambeli Katonah-ban.
23  Orlando Fals-Borda a Kolumbiai Nemzeti Egyetem professzor emeritusa. 1970-ben ő alapította meg Bogotában a Foundation 

of Participatory Research (Részvételi Akciókutatásért Alapítvány) nevű szervezetet, és ő szervezte meg több mint 20 évvel 

ezelőtt az első latin-amerikai részvételi akciókutatási találkozót. A Nemzetközi Szociológiai Társaság Társadalmi Gyakorlat  

Kutatási Bizottság (Research Committee on Social Practice), valamint a Felnőttoktatás Latin-amerikai Tanács elnöke volt.
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A részvételi akciókutatás szerinte „életre szóló élmény és elkötelezettség”, amely egyesíti 

a szaktudást és az egyszerű emberek bölcsességét (Fals-Borda, 1995).

Horton a kotyogós kávéfőző működéséhez hasonlította az iskola megközelítésmódját, 

azaz a témák és megoldások a műhelyekből ’felgőzölődnek’, nem pedig lefelé csöpögnek, 

mint amikor a szakszervezeti tisztségviselők, a tantestület tagjai stb. fentről lefelé továbbít-

ják a módszereket és elképzeléseket (Teitelbaum, 1989).

Myles végső soron ahhoz akarta hozzásegíteni az embereket, hogy a társadalom „erkölcsileg és 

politikailag képzett” tagjaivá váljanak (Smith, 1998).

A „Highlander főleg az Appalache-hegységben és az USA legdélebbi államaiban lévő  

közösségi csoportokkal dolgozik, olyan vidékeken, ahová a központi programok többnyire nem 

jutnak el, mint például a Kentucky állam keleti részén lévő szénfejtők, Dél-Karolina partvidékei, 

valamint az őslakos amerikai indián és az egyre növekvő spanyolajkú közösségek a déli régi-

ókban” (Sustainable Communities Network, 1998). Az Appalache-hegység az ország legsze-

gényebb vidéke, Délen van az ország szegény vidéki megyéinek több mint a fele, és itt a leg-

nagyobb a dolgozói szegénységben élők aránya (Sustainable Communities Network, 1998).  

A Highlander a szegénység és a dolgozó szegények problémáit kezelő programokat dolgoz  

ki, miközben beépíti képzési programjaiba a gazdasági és környezeti stratégiákat, hogy csök-

kentse a tartós szegénységet és a környezetkárosítást az Appalache-hegység vidékén (Sustai-

nable Communities Network, 1998).

1932

Myles Horton24, Don West25 és James A. Dombrowski metodista lelkész megalapítják a 

Highlander Népiskolát a Tennessee állambeli Grundy megyében, hogy vidéki és ipari 

munkás vezetőket képezzenek egy „új társadalmi rend” számára. 

1934

A Highlander egyik műhelyén fogadják az első fekete szónokot.

1937

Myles Horton és egy textilipari szakszervezeti szervező az észak-karolinai Lumbertonba 

megy, hogy helyi malomipari dolgozókkal találkozzon. A Highlander csatlakozik az Ipari 

Szervezőbizottság déli szerveződéséhez (Committee for Industrial Organizing, CIO)26.

24 Myles Horton 1905-ben született a Tennessee állambeli Savannah-ban egy munkáscsaládban, egy analfabéta hegyi em-

ber unokájaként (erről lásd Smith, 2003). Amerikai oktató, szocialista volt, és neki köszönhető, hogy a Highlander szerepet 

játszott a polgárjogi mozgalomban. Lásd „Myles Horton” (Highlander Research and Education Center, 2008c).
25 Donald Lee West (1906-1992) amerikai író, költő, oktató és szakszervezeti szervező. – a szerkesztő megjegyzése
26 Az Ipari Szervezőbizottság az Ipari Szervezetek Kongresszusának (Congress of Industrial Organizations, CIO) elődje, 

amelyet 1935-ben alapítottak. Jelentősége, hogy a képzetlen munkások megszervezését is fontosnak tartotta. – a szerkesz-

tő megjegyzése

1942

A Highlander elhatározza, hogy teljes mértékben integrálttá teszi műhelyeit.27

1944

Az Autóipari Munkások Egyesült Szervezetének (United Auto Workers)28 helyi vezetői részt 

vesznek a Highlander Központ első bőrszín szempontjából integrált műhelyén.

1953

A Highlander a munkásmozgalom helyett inkább a polgárjogi mozgalmakra kezdi össz-

pontosítani a figyelmét.29

1957

A Highlandert a 25. évfordulója alkalmából rendezett műhely kapcsán támadja a sajtó.  

Az eseményen felszólalt Rosa Parks, Aubrey Williams30 és ifj. Martin Luther King. Őket 

vádolják a Délen fellángoló faji zavargások miatt. Megjelenik a közösségben egy óriás-

plakát, amelyen Martin Luther King látható a Highlanderben, amit „kommunistaképző 

iskolának” neveznek.

1961

Kampány indul a Highlander ellen, amely a központ bezárásához vezet. Tennessee  

állam hatálytalanítja a Highlander Népiskola alapító okiratát, lefoglalja a területét,  

az épületeit és egyéb vagyonát. Az új Highlander 1961-ben a Tennessee állambeli  

Knoxville-be költözik és 1971-ig ott is marad.

1966

A Ku Klux Klan31 bevonul a Highlander területére.

1971

A Highlander Központ jelenlegi telephelyére, a Tennessee állambeli New Marketbe 

költözik. A munkatársak részt vesznek a helyi szegénység és környezetrombolás elleni 

harcban olyan témák kapcsán, mint a külszíni bányászat vagy a földek és erőforrások 

külső nagyvállalati kézbe jutása. A Központ segít kidolgozni a déli Appalache vezető-

27 Ez azt jelenti, hogy fehér és fekete diákok együtt tanulhatnak, ami az akkori amerikai oktatási rendszerben még ritka-

ságnak számított, az Egyesült Államok déli részén pedig kifejezetten jogszabályok tiltották. Az integrált oktatás csak  

az 1954-es Brown vs. Board of Education legfelsőbb bírósági döntéssel vált kötelező gyakorlattá az Egyesült Államokban. –  

a szerkesztő megjegyzése
28 Az 1935-ben Detroitban alapított szakszervezet az autóiparban dolgozó munkásokat tömörítette. – a szerkesztő meg-

jegyzése
29 Rosa Parks, ifj. Martin Luther King és Andrew Young a Highlander Központban tanulta az erőszakmentes tiltakozás mód-

szereit (lásd Smith, 2003).
30 Aubrey Willis Williams (1890-965) amerikai polgárjogi aktivista, aki az 1920-as évek végi és 1930-as évek eleji nagy  

gazdasági válságot követő New Deal elnevezésű nagyszabású gazdasági-társadalmi program megvalósításában is fontos 

szerepet játszott. – a szerkesztő megjegyzése
31  A Ku-Klux-Klan (röviden: KKK) egy titkosan szerveződő rasszista és idegengyűlölő társaság neve, amely sok ezer ártatlan 

embert félemlített, korbácsolt és ölt meg bőrszíne vagy hite miatt. – a szerkesztő megjegyzése
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képző programot (Southern Appalache Leadership Training, SALT), amelynek során  

helyi vezetőket képeznek és támogatnak. Aimee Isgrig Horton32 befejezi a Highlander 

Népiskoláról írt doktori disszertációját.

1981

Bill Moyers dokumentumfilmet készít a Highlander Központ történelmi jelentőségű  

munkájáról a PBS33 számára.

1982

Az 50. évforduló után a Highlander munkatársai és vezetősége elhatározza, hogy új kap-

csolatokat épít ki az Egyesült Államok határain túl dolgozó aktivistákkal és szervezőkkel. 

Kalifornia állam képviselője, Ronald Dellums és Atlanta polgármestere, Andrew Young  

Nobel Békedíjra jelöli a Highlandert a szervezetnek az emberi jogok terén végzett munkája 

elismeréseként.

1984

Az indiai Bhopalban 1984-ben gázszivárgás történt a Union Carbide34 üzemében, mely 

több ezer helybéli lakos halálához és sérüléséhez vezetett. Ezután a Highlander kapcsola-

tot alakít ki az érintett bhopali lakosok és a Union Carbide egyesült államokbeli létesítmé-

nyeiben dolgozók között.

1998

Lezajlik a munkahelyi igazságosságért szervezett menet (Jobs with Justice) a Tennessee 

állambeli Knoxville-ben.

1990

A Highlander létrehozza a Stop Mérgezés (Stop the Poisoning) programot, hogy segít-

sen a helyi szervezeteknek megküzdeni a környezetvédelmi kérdésekkel. A Központ elin-

dítja a Tennessee iparának megújítását célzó hálózatot (Tennessee Industrial Renewal 

Network, TIRN) is, hogy segítsen az alulról építkező szervezeteknek olyan rendszerszintű 

gazdasági kérdések kezelésében, mint a szabadkereskedelem és a minimálbér.

2007

A Highlander munkatársai és vezetősége továbbra is folytatni akarják a munkát a helyi, 

országos és nemzetközi csoportokkal és szervezetekkel, hogy bőrszínen és generáci-

ókon átívelő mozgalmakat építsenek a társadalmi és gazdasági változások érdekében.  

32 Aimee Isgrig Horton (1922-2012) aktivista és fenőttoktató, Miles Horton felesége, aki a Highlander Központról írta  

a szakdolgozatát. – a szerkesztő megjegyzése
33 A Public Broadcasting Service (PBS) szó szerint Közérdekű Műsorszolgáltató, amely egy közpénzből finanszírozott  

televíziós hálózat és az oktató jellegű műsorok legnagyobb gyártója az Egyesült Államokban. – a szerkesztő megjegyzése
34  Vegyszereket gyártó amerikai cég. A Wikipédia szerint a bhopáli katasztrófa egy 1984. december 3-án, a reggeli órákban 

bekövetkezett vegyi üzemi baleset volt Bhopál város szívében Indiában. A Union Carbide növényvédő szert gyártó leány-

vállalata 40 tonna metil-izocianát gázt bocsátott ki, ami közel 3000 ember azonnali, és közel 20 ezer ember későbbi halálát 

okozta. – a szerkesztő megjegyzése

A Központ demokratikus közeget biztosít a csoportoknak, hogy küzdhessenek az igaz-

ságosságért a saját közösségeikben, miközben különböző bőrszínű, etnikumú, nemze-

tiségű, nemű, szexuális irányultságú, valamint különböző társadalmi osztályhoz tartozó 

és különböző életkorú ember között épít kapcsolatokat, amely megteremti a széleskörű 

társadalmi és gazdasági igazságosság alapjait.

Egy pillantás a Highlander Központra 2008-ban 

A Highlander Kutató- és Oktató Központ küldetése, hogy együtt dolgozzon elsősor-

ban az Appalache-hegységben és az Egyesült Államok déli államaiban35 működő közösségi  

csoportokkal, támogassa őket abban, hogy közösen lépjenek fel saját sorsuk alakítása érde-

kében, és segítsen nekik olyan oktatási tapasztalatokra szert tenni, melyek lehetővé teszik, 

hogy demokratikus vezetőkké válhassanak az alapvető társadalmi változások elérése érdeké-

ben (Highlander Research and Education Center, 2008a). Appalachia annak az Egyesült Álla-

mok keleti részén fekvő régiónak az elnevezése, mely New York állam déli részétől Alabama,  

Mississippi és Georgia államok északi részéig terjed. Appalachia területén a becslések 

szerint húsz milliónál több ember él, zömmel hegyvidéki, sokszor elszigetelt területeken,  

melyek magukba foglalják Georgia, Dél-Karolina, Észak-Karolina, Tennessee, Virginia, Kentucky,  

Ohio és Maryland államok egyes részeit, valamint Nyugat-Virginia egészét (Highlander  

Research and Education Center, 2008e). A Központ küldetésének tekinti, hogy „aktívan fellép- 

jünk az egyenlőség érdekében egy rasszista társadalomban, amely ezen kívül még nem, társa-

dalmi osztály, szexuális orientáció, életkor és testi képességek alapján is diszkriminál” (Highlan-

der Research and Education Center, 2008a).

A Highlander Kutató- és Oktató Központ szorosan együttműködik közösségi vezetőkkel 

számos társadalmi probléma kezelésében. Ezek közé tartoznak a polgári és emberi jogok,  

a humánus bevándorlási politika, a büntetőigazságszolgáltatás reformja, a gazdasági igaz-

ságosság és a dolgozói jogok, a nemzetközi béke és szolidaritás, a környezeti igazságosság,  

a fiatalok vezető szerepe, valamint a faji és nemi diszkrimináció elleni küzdelem (Highlander 

Research and Education Center, 2008b, Pettigrew, 2007). Az összes programjuk központi  

témája a demokrácia és a bázisépítés (Highlander Research and Education Center, 2008b),

75 év után: a Highlander változatlanul fontos tényező 

A Highlander Kutató- és Oktató Központban 2007 augusztusában megrendezett, a köz-

pont 75. évfordulója kapcsán tartott ünnepség ráirányította a figyelmet arra, hogy az ország-

nak milyen fontos öröksége a politikai demokráciáért, a gazdasági demokráciáért és társa-

dalmi igazságosságért folyó, alulról szerveződő küzdelem támogatása. A Highlander azért 

tud még most is hatást elérni, mert a munkatársak és a vezetőség változatlanul a helyben 

 

35 Az angol kifejezés (Deep South) egyszerre jelent földrajzi és kulturális területet. A kifejezést először azokra az államokra 

használták, amelyek gazdasága a leginkább függött a rabszolgaságtól és amiket a rabszolgaság eltörlése után – és ma is – 

súlyos faji feszültségek jellemeznek. – a szerkesztő megjegyzése
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élőket kérdezik meg arról, hogy mire van szükség (Knoxnews, 2007; Schohl, 2007; Glen, 1998).  

A Központ oktatási modelljét fontos katalizátornak tekintik a szakszervezeti oktatási törek-

vések, az amerikai polgárjogi mozgalom, az Appalache tanulmányok36, valamint a részvételi  

kutatás tudományos módszerként történő elismerése mögött. A részvételi kutatást az külön-

bözteti meg az összes többi kutatási technikától, hogy az alanyokat – akik rendszerint elnyomott  

és kizsákmányolt csoportok tagjai – teljes mértékben bevonják a kutatásba a témák kiválasz-

tásától kezdve egészen az adatelemzésig.37

A részvételi kutatás valójában nem „kutatási módszer, hanem a kutatás és a tanulás 

egyfajta megközelítésmódja, amely különböző módszereket alkalmazhat”, köztük a részvételt,  

az akciót és a tapasztalatot (Merrifield, 1997). Egyben példát kínál a közösségek, állampolgári 

csoportok, civil szervezetek, tudósok, aktivisták és intézmények közötti együttműködés egyik 

legsikeresebb változtatás alapú modelljére. A Tennessee állambeli Knoxville-től keletre lévő 

farmon működő Highlander társadalmi és közösségi mozgalomépítő tevékenységet folytat 

azáltal, hogy társadalomtudományos módszereket alkalmaz felnőtt közösségi vezetők kép-

zésére, akik alulról építkező és közösségi szervezetekben (Community Based Organizations) 

dolgoznak. Az ún. közösségi szervezetek olyan elismert csoportok, amelyek a helyi közössé-

gekben élők életminőségének javításán munkálkodnak. Ezek a szervezetek olyan projekte-

ket kezdeményeznek és irányítanak, melyek elősegítik a helyiek által vezetett folyamatokban  

és tevékenységekben való részvételt, illetve az ezekhez való hozzáférést. Az 1932-ben Myles 

Horton és Don West által alapított Highlander Központ, melyet Myles egészen az 1990-ben 

bekövetkezett haláláig irányított, az ország számos súlyos társadalmi problémájának közös-

ségi alapú megoldásához szolgált már útmutatóval. 

Az iskola napjainkban továbbra is együttműködik különféle közösségi, dolgozói és beván-

dorlásjogi csoportokkal és civil szervezetekkel annak érdekében, hogy a jogfosztott csoportok 

minél inkább részt tudjanak venni a társadalmi és gazdasági intézmények tevékenységében. 

A civil szervezetek közös érdekek és célok érdekében létrejött nonprofit módon működő és  

a kormánytól független csoportok. A részvétel azt a képességet jelenti, hogy az illető képvi-

selni tudja az érdekeit egy bizonyos témában és befolyásolni tudja a politikai folyamatokat akár 

szavazás vagy lobbizás útján, akár úgy, hogy a parlamenti képviselőjéhez fordul vagy csatlako-

zik egy szervezethez (Gaventa, 1995).

A Highlander módszertana rávilágít azokra a vitákra, amelyek a közérdekű szociológia38 

szerepéről, a szociológia tudományának a társadalomban elfoglalt helyéről és a progresz-

szív társadalmi változás erejéről zajlottak. A Központ a csekély számú olyan oktatási központ 

36 Az Appalache tanulmányok (Appalachian studies) kifejezetten az Appalache-hegység régiójának tanulmányozására fó-

kuszáló tudomány. – a szerkesztő megjegyzése
37 Forrás: www.bitbucket.icaap.org/dict.pl?alpha=P
38 A közérdekű szociológia (public sociology) a szociológia egy olyan irányzata, amely hangsúlyozza a szociológia kap-

csolódását a nem-tudományos közönséghez. Elsősorban Michael Burawoy szociológus nevéhez kötődik, aki 2004-ben az 

Amerikai Szociológiai Társaság elnökeként szenvedélyes beszédben hívta fel a szociológusok figyelmét a köz érdekében 

végzett munka szükségességére. Szövege magyarul is olvasható: Burawoy, M. (2006). Közérdekű szociológiát! Replika, 

54–55, 35–66. – a szerkesztő megjegyzése

egyike, amelyben a közösség irányítja és végzi a kutatást (Stocker, 2005). A Highlander a 20. 

századi társadalmi változásokhoz szolgál útmutatóként, és példát nyújt arra, hogy a társada-

lomtudományok miként tudnak segíteni a szociálpolitika által elhanyagolt vagy annak áldoza-

tául eső közösségeknek.

Tapasztalati tanulás és népoktatás a társadalmi változás érdekében 

A kutatás részvételi megközelítésmódja azt jelenti, hogy az emberek a társadalmi 

változás demokratikus stratégiáit saját közösségük igényeinek megfelelően dolgozzák ki  

(Williams, 2005). A kutatás néhány ilyen részvételi megközelítésmódja: Részvételi Akció- 

kutatás (Participatory Action-Research, PR), a Részvételi Akciókutatás (Participatory Action  

Research, PAR), az Akciókutatás (Action Research, AR), a Részvételi Vidékfelmérés  

(Participatory Rural Appraisal, PRA), a Részvételi Tanulás és Akció (Participatory Learning and 

Action, PLA), a Részvételi Értékelő Kutatás (Participatory Evaluation Research, PER), a Meg-

erősítés-értékelés (Empowerment Evaluation, EE), az Együttműködő Kutatás (Collaborative 

Research, CR), a Közösségi Alapú Kutatás (Community-Based Research, CBR) és a Feminista 

Kutatás (Feminist Research, FR) (Williams, 2005).39 A Highlander úgy ösztönzi a tapasztalati 

tanulást, hogy az emberek megélt tapasztalatait összekapcsolja a társadalomtudományos 

szempontokkal és kutatási módszerekkel, a kritikai oktatást pedig a felszabadítás pedagógi-

ájával. A Highlander munkatársai abból indulnak ki, hogy a közösség tagjainak tapasztalatai 

képezik az oktatás kiindulópontját és aztán e tagok igényeihez igazítják a kutatás módszerét.  

A tapasztalati tanulásnak a társadalmi változás érdekében történő alkalmazása nem újdon-

ság, bár annak eredete sem a tudományban, sem a nyugati világban nem lelhető fel.

Amit ma népoktatásnak (popular education)40 nevezünk, az az embereknek arra a képes- 

ségére helyezi a hangsúlyt, hogy tudást teremthetnek és változást idézhetnek elő, miköz-

ben kritikai beszélgetések és társadalomtudományos módszerek bevonásával társadalmi  

viszonyokat fogalmaznak meg a tudatosságra nevelés folyamata során (Freire, 1970; 1973).  

A népoktatók ezt „népi tudásnak” nevezik (Horton & Freire, 1990, p. 98). A Highlander híres 

hintaszékeiben ülők például olyan csoporttalálkozókon vesznek részt, ahol a hozzájuk hasonló 

résztvevőkkel együtt fókuszcsoportok, felmérések, dokumentumok, interjúk, szerepjátékok  

és visszaemlékezések segítségével tanulnak (Adams, 1975). Ez úgy kezdődik, hogy a közös-

ség tagjai szembesülnek egy problémával, majd a közösségi vezetők üléseket szerveznek, ahol  

elgondolkodnak társadalmi körülményeikről, történetükről és a másokhoz fűződő viszonyaikról 

annak érdekében, hogy kidolgozzák a közösségükön belül alkalmazandó változtatási stratégiákat.  

„A gondolkodásból eredő tudás kritikai gondolkodáshoz, emancipációhoz és társadalmi igazságos-

sághoz vezet, mivel általa fejlődik az egyéni és közösségi önrendelkezés, felelősség, felhatalma-

zás és szabadság” (Williams, 2005). Ezt a modellt a közösség irányítja, szervezi és valósítja meg.

39 A részvételi akciókutatásról részletesen lásd az 20. fejezetet, illetve itt lehet erről részletesebben olvasni: Udvarhelyi,  

É. T. & Dósa, M. (Szerk.) (2019). A kutatás felszabadító ereje. A részvételi akciókutatás elmélete és gyakorlata. Napvilág 

Kiadó – Közélet Iskolája. – a szerkesztő megjegyzése
40 A népoktatásról részletesen lásd az 2. fejezetet.
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A szociológiát és teológiát hallgató Myles Horton az amerikai délen, vidéki környezet-

ben nőtt fel, így annak kultúrája és gazdaságpolitikája döntően befolyásolta őt. Az Egyesült  

Teológiai Szemináriumba (Union Theological Seminary)41 tanult teológiát, és dolgozott együtt 

Reinhold Niebuhrral42, később pedig a Chicagói Egyetem hallgatójaként Robert Park43 munka-

társa volt. Myles számára a teológiai szeminárium nagyon radikális iskola volt, ahol olyan sze-

mélyiségekkel találkozott, akik kitágították rálátását a társadalmi kérdésekre. Itt ismerte meg  

jó barátját és a Népiskola támogatóját, Reinhold Niebuhrt is, aki a „társadalmi evangélium” mar-

káns szószólója volt (Smith, 2003). A társadalmi evangélium a teológiai liberalizmus csúcspontja, 

amely szerint Krisztus üzenete legjobban úgy valósítható meg, ha Jézus etikai elvei szerint élünk 

(vagyis akkor, ha a keresztény evangélium egészét az etikai elvekre szűkítjük le, és a teológiai 

gondolkodás alárendelődik a társadalmi cselekvésnek és a társadalmi reformnak).

Ugyancsak a teológiai szemináriumon tanulta meg Myles, hogy „miként lehet a társa-

dalmi igazságosságot és a szeretetet összebékíteni” (Smith, 1998), a Chicagói Egyetemen  

pedig Robert Parktól sokat tanult a „csoportdinamikáról” (Smith, 1998). Horton oktatásra  

vonatkozó elképzelései egyetemi hallgatóként formálódtak a Jane Addamsszel44, W. E. B.  

Dubois-zal45 és Franklin Frazerrel46 folytatott beszélgetései során (Adams, 1975). A dán nép-

főiskoláknál47 tett látogatása után, melyek erőteljesen hatottak Horton formálódó oktatási és 

tanulási megközelítésmódjára, Myles visszatért az amerikai Délre, ahol elkezdett kísérletezni 

eszméinek a társadalmi igazságosságban és csoportdinamikában történő alkalmazásával, hogy 

kidolgozza a társadalmi problémák közösségi alapú megoldásait (Smith, 1998). A Tennessee 

államneli Ozone-ba visszatérve Horton iskolát alapított, melynek célja az volt, hogy segítse  

a tanulásban és szerveződésben a régió szegény közösségeit a nagy gazdasági válság idején.

[A Highlanderben] megtaláljuk azt a filozófiát, amely az olyan típusú oktatás mögött hú-

zódik meg, amit Horton a déli hegyekben remélt megvalósítani. A Highlander a felnőt-

teké. A csapat együtt lakik. A korábbi hivatalos oktatás nem számít. Nincs előírt tanterv, 

sem külön osztályok, sem osztályzat, sem rangsor, sem diploma. Van viszont idő tanulási 

ciklusokra, egyéni elmélyülésre, éneklésre és táncra. Minden diákcsoport maga készít 

 

41 Egy ökumenikus teológiai iskola New Yorkban. – a szerkesztő megjegyzése
42 Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892-1971) amerikai protestáns teológus, közéleti szereplő és tanár, aki több, mint 30 éven 

keresztül tanított az Egyesült Teológiai Szemináriumban. – a szerkesztő megjegyzése
43 Robert Park (1864-944) amerikai városszociológus, aki a szociológia ún. chicagói iskolájának megalapítója. – a szerkesztő 

megjegyzése
44 Jane Addams (1860-1935) amerikai aktivista, szociális munkás és szociológus, aki a settlement mozgalom (a közösségbe 

ágyazott szociális fejlesztő munka) egyik elindítója. – a szerkesztő megjegyzése
45 William Edward Burghardt (W.E.B.) Du Bois (1868-1963) fekete amerikai pedagógus, szociológus, történész, politikus  

és író. – a szerkesztő megjegyzése
46 Edward Franklin Frazier (1894-1962) amerikai szociológus és szerző, aki először írt feketeként a feketékről szociológiai 

szempontból. – a szerkesztő megjegyzése
47 A népfőiskolai mozgalom a skandináv országokból indult a 19. században. Népfőiskolának nevezzük azokat a felnőttokta-

tási intézményeket, amik jellemzően hátrányos helyzetű embereket tanítanak, de nem adnak diplomát a kurzusok elvégzése 

után. A népfőiskolák gondolata a dán lelkész-író Grundtvigtól ered (1783–1872). Az első népfőiskolát Røddingban (Dánia) 

alapították 1844-ben. – a szerkesztő megjegyzése

tantervet, és tűz ki célokat demokratikusan – a diákok döntenek. A tanárok segítenek: 

nem ők tudják a „válaszokat” a helyi problémákra. Jelenlegi vezetőségünk figyelme  

a csoportok laza szerveződése felé irányul, de korábban a Highlander valójában kötet-

lenül összeálló tábor volt. Horton mindig gyanakvással kezelte a túlzott strukturáltság 

bénító hatásait (Smith, 1998).

A következő évek során a szervezet aktívan részt vett a munkásmozgalomban az ame-

rikai Délen, és összekapcsolta a régió szegénységgel kapcsolatos tapasztalatát a megerősí-

téssel (empowerment) és a közösségszervezéssel, amely dalokat, színdarabokat, írásos anya-

gokat és felvonulásokat használt eszközéül. Az Ipari Szervezetek Kongresszusa (Congress of 

Industrial Organizations, CIO) nevű szakszervezetet támogatva a Highlander műhelyei a tár-

sadalmi osztályok elemzése felé fordultak, hogy átlássák a rendszert, tanuljanak a munkások 

problémáiból és a közös tapasztalatok köré szerveződjenek. A Highlander munkatársai anyagi 

támogatást szereznek, az elméletet és a módszertant pedig gyakorlati módokon alkalmazzák 

a műhelyeken (Adams, 1992).

Az 1950-es években a Highlander a szakszervezeti tevékenységekről áttért az amerikai 

feketék egyenjogúságáért küzdő polgárjogi mozgalomra. Az iskola fontos szerepet játszott 

a polgárjogi mozgalom oktatási programjaiban. A polgárjogi mozgalom dacára sok északi 

városban sajnos továbbra is erős maradt a bőrszín alapú szegregáció és a rendszerszintű 

rasszizmus és Délen sem sikerült jelentős változást elérni (Heaney, 1995). A Highlander és  

a polgárjogi mozgalom egyaránt sok anyagi és politikai támogatást kapott kívülről, hogy foly-

tatni tudják küldetésüket. A Highlander Állampolgári Iskola (Highlander Citizenship School) 

elnevezésű programja tette le a később elfogadott választójogi törvények alapját. Mindeköz-

ben a Központot egyre többen „kommunista iskolának” titulálták, amely Martin Luther Kinghez  

és Rosa Parkshoz48 hasonló lázadókat képzett. Martin és Rosa „alapjaiban rázták meg az em-

beriséget a társadalmi és faji egyenlőségért folytatott küzdelmükkel” (Pettigrew, 2007). Mind-

annak ellenére, hogy az iskolát fizikailag megtámadták, az állam bezáratta, a Ku Klux Klan  

tiltakozott ellene, az igazságügyi miniszter zaklatta, a Highlander mégis jelentősen hozzájárult 

a 20. század legfontosabb változásaihoz. 1982-ben 1.100 aktivista gyűlt össze az iskola jelen-

legi otthonában New Marketben, hogy megünnepeljék az iskola fennállásának 50. évforduló-

ját, és még ugyanebben az évben Nobel Békedíjra is jelölték (Mountain Life and Work, 1982). 

A Highlander, a társadalmi mozgalmak és a globalizáció

Az 1970-es és 1980-as évek folyamán az iskola a munkásokat és szegény közösségeket 

világszerte érintő kérdések felé fordult. A globalizáció azzal jár, hogy a politikai-gazdasági 

rendszer összeköti a világon mindenfelé élő embereket. Amikor az egyik régióban leépítik  

az ipart és emiatt munkahelyek vesznek el, a világ egy másik részében mindez a munkaerő 

48 Fantasztikus, hogy 1955-ben öt hónappal azon híres döntése előtt, hogy nem adja át a helyét a buszon egy fehér férfinak, 

Rosa Parks a Tennessee állambeli Monteagle-ben, a Highlander Népiskola állami iskolai integrációról szóló műhelyén vett részt.  

Ez nagy lökést adott a polgárjogi mozgalomnak. Lásd Wisconsin Historical Society (2008) és Highlander Folk School (2008). 

KRITIKAI PEDAGÓGIA A VILÁGBAN HIGHLANDER KUTATÓ- ÉS OKTATÓ KÖZPONT



314 315

kizsákmányolásához vezet (Horton & Freire, 1990). A Reagan-korszak politikája49 egyebek 

mellett növekvő egyenlőtlenséget is hozott az amerikai dolgozók körében. John Gaventa50 

és Juliet Merrifield51 erőfeszítéseinek köszönhetően az iskola kutatókat és laikusokat kezdett 

el képezni arra, hogyan lehet betekinteni a levéltári és földtulajdoni adatokba a bíróságokon, 

hogy fel tudják térképezni a földek adó és tulajdonjogi viszonyait az Appalache-régió középső 

részén lévő, jellemzően szénbányászattal foglalkozó körzetekben. A társadalmi változásokért 

folyó oktatást támogató tudósoknak és értelmiségieknek szükségük van arra, hogy a társa-

dalmi mozgalmak legitimnek fogadják el a demokratikus és egyenlőségre törekvő társadalom 

érdekében folytatott kutatásaikat és filozófiájukat (Horton, 1989; Heaney, 1995). Amikor az  

Appalache-hegység Földtulajdonjogi Munkacsoport (Appalachian Landownership Task Force, 

ALOFT) megvizsgálta, hogy kinek a tulajdonában van mintegy 2,5 millió hektár a régióban,  

hatalmas területeket találtak, amelyek után csekély adót fizettek, amelyek alul voltak értékelve 

és amelyeknek a tulajdonosa teljesen máshol élt (ALOFT, 1982). Közösségi csoportok ezen 

ismeretek birtokában az adószabályok módosítását kezdeményeztek, melynek nyomán nyilvá-

nos viták zajlottak a földkoncentráció közösségekre gyakorolt hatásairól. A Központ ebben és 

más projektekben kezdte el alkalmazni a részvételi kutatás módszerét (Gaventa, 1991).

Az egyre növekvő aggodalmak hatására a Központ elkezdett közösségi környezetvé-

delemmel is foglalkozni a régióban és az Állítsuk meg a környezetszennyezést! (Stop the  

Pollution, STP) elnevezésű programja keretében nemzetközi környezetvédelmi műhelyeknek 

is otthont adott. Az STP vezetőképző műhelyei 1989-ben indultak és több, mint 800 ember vett 

részt rajtuk, akik 45 különböző államból és országból érkeztek. A műhelyek abban segítettek 

a közösségi vezetőknek (köztük gyári munkásoknak, tinédzsereknek, tanároknak, bányászok-

nak, spanyolajkúaknak, amerikai őslakosoknak és afrikai-amerikaiaknak), hogy kapcsolatba 

léphessenek az adott környezeti problémákkal foglalkozó más résztvevőkkel és így hatéko-

nyabban tudják kezelni a helyi környezeti problémákat (Sustainable Communities Network, 

1998). E törekvések nyomán Juliet Merrifield és a Sárga Patakért Aggódó Polgárok csoportja 

(Yellow Creek Concerned Citizens) szintén részvételi kutatási módszereket alkalmazva tárták 

fel, hogy a patak szennyeződésének milyen hatása van egy, a Kentucky állam keleti részén lévő 

kis hegyi település közösségére (Merrifield, 1993; Wilson, 1995; Williams, 1999). 1991-ben a 

Highlander küldöttei részt vettek az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlesztési Konferenciáján 

(United Nations Conference on Environment and Development, UNCED), ahol a Highlandert 

képviselők előterjesztése is a részvételi kutatás és a népoktatás alapjaira épült.

49 Ronald Reagan (1911-2004) az Egyesült Államok elnöke volt 1981 és 1989 között. A neoliberális gazdaságpolitikát 

képviselte: elnöksége alatt csökkentek az adók, meggyengült a szociális háló és többek között a szakszervezetek is.  

– a szerkesztő megjegyzése
50 John Gaventa a Sussex Egyetem fejlesztési tudományos intézetében a részvételi, hatalmi és társadalmi változások cso-

portban dolgozik kutatóként.
51 Juliet Merrifield jelenleg a Friends Centre (Barátok Központja) igazgatója, ami egy független felnőttoktatási központ az 

angliai Brightonban. Az elmúlt 25 évben felnőttoktatóként és kutatóként dolgozott az USA-ban, Angliában és Írországban. 

A londoni Learning from Experience Trust (Tapasztalati Tanulás Központ) és az amerikai Tennessee Egyetemen működő 

Center for Literacy Studies (Írás-olvasás Tanulmányok Központja) igazgatója is volt.

Ma a globális gazdaságban korlátozott lehetőségekkel szembesülő csoportok azért 

jönnek a Highlanderbe, hogy LMBTQ52, munkaügyi, börtönviszonyokat, bevándorlást és más,  

a közösségeket érintő kérdésekben a mozgalomépítés képességét sajátítsák el. A Központ 

erőforrásokat biztosít az induló nemzetközi munkásmozgalmaknak is (Williams & Disney, 

2006). Nemrégiben kampányok zajlottak a Tennessee államba érkezett bevándorlók jogosít-

ványa ügyében, a baromfiipari szakszervezet kezdeményezései kapcsán és emberi jogi mene-

teket is szerveztek a bevándorlók mellett. Annak érdekében, hogy támogassák a régió egyre 

növekvő nemzetközi közösségét, a Központ létrehozta Többnyelvű Szolgáltatóház (Multi- 

lingual Capacity Building, MLCB) nevű programját. Az MLCB tolmácsokat biztosít a mozga-

lomépítéshez, akik társadalmi igazságossági ügyekben tolmácsolnak az amerikai délen és  

az Appalache vidékén.

A tapasztalati tudás alkalmazása közösségi megoldásokban 

A társadalmi változás szolgálatába állított tapasztalati oktatás az önfejlesztés folyamata 

révén ér el eredményeket. A kutatásban és a döntésben való részvétel élménye az élet más 

területein is változásokat hoz, és ami még fontosabb: erőt ad a további küzdelemhez. Horton 

erről így számol be Bill Moyernek: „Akkor tudunk segíteni, ha megismerjük hogyan tanulnak 

az emberek. Az pedig hatalmas és dinamikus erő, amikor rájövünk, hogy az ezekben a külszíni 

fejtésekben, gyárakban és bányákban dolgozó emberek sokkal inkább irányítani tudják az éle-

tüket, mint ahogy saját maguk is gondolnák” (1982, p. 250). Kutatók hosszú sora vett részt  

a Központ műhelyein azért, hogy a hagyományos kutatási módszereket alkalmassá tegyék  

a közösségi megoldásokra. A Highlanderrel és más közösségekkel szorosan együttműködő 

kutatók/aktivisták egy része a tudományos karrierjét áldozta fel annak érdekében, hogy  

közösségekkel együtt küzdjön, munkásokat szervezzen és befolyásos emberekkel harcoljon  

(Hinsdale és munkatársai, 1995).

A részvételi kutatók felvázolják a közösség problémáit és erőforrásait. Segítenek abban, 

hogy a közösségnek saját tudása legyen és ez alapján cselekedni is tudjon (Stoecker, 2005; 

Williams, 1997). Amint a közösségek meghatároznak egy problémát, megfogalmazzák a meg-

oldás körülményeit is. A polgárjogi küzdelmekben annak megtalálása, hogy ki tudja leküzdeni 

a hatalomnélküliség problémáját, már el is vezet a faji integráció problémájának megoldásá-

hoz. Horton leírja, hogyan történt mindez:

Délen a polgárjogi mozgalom előtt sok olyan fekete kozmetikus és borbély volt, akiben 

megvolt a potenciál arra, hogy közösségi vezetővé váljanak. Olyan szolgáltatásokat nyúj-

tottak feketéknek, amiket a fehérek nem voltak hajlandók, és mivel a jövedelmük nem 

függött a fehérek intézményeitől, ezért anyagilag nem lehetett őket fenyegetni. Ezért  

 

 

52 Az LMBTQ betűszó jelentése: Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek és Queerek. A queer eredeti angol 

jelentése „furcsa” vagy „különös” és azokra utal, akik nem felelnek meg a heteroszexuális elvárásoknak. – a szerkesztő 

megjegyzése
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fordultunk hozzájuk, amikor elindítottuk az Állampolgári Iskolák programot és részt vettek  

a buszok, iskolák és egyetemek deszegregációjában53 is (Horton, 1990, p. 145).

Ugyanez volt a megközelítésmód az Appalache vidékének földtulajdoni viszonya-

iról szóló felmérésben is, amikor a hegyi közösségekben mindenki tudta, hogy a földek után 

nem fizetnek elegendő adót, de nem volt módjuk arra, hogy ezt szisztematikusan bizonyítsák.  

Ehhez hasonlóan az 1990-es években textilipari munkások keresték fel elvesztett munkahelyü-

ket Mexikóban54, majd alulról építkező munkásszervezeteket hoztak létre (Tennessee Industrial 

Renewal Network, 1991). Ma a Központ az új társadalmi mozgalmi szervezetek e korábbi háló-

zataira építve keres külföldi szövetségeseket, hogy segíteni tudják a bevándorlókat gazdasági, 

munkaügyi és emberi jogi kérdésekben (Ansley, 2005; Lewis, 2007; Williams és Disney, 2006).

A közérdekű szociológia alkalmazása közösségi problémák megoldásában

Miközben az egyetemi szociológia tudományának társadalmi hasznosságát sokan  

vitatják, a részvételi alapú kutatás, valamint az akció- és az alkalmazott szociológia számos 

területen egyre nagyobb teret hódít. A közérdekű szociológiáról zajló viták sokszor arra szűkí-

tik le a kérdést, hogy e tudomány kritikai és aktivista hagyományait szembeállítják a hivatásos 

szociológiával. A közérdekű szociológia annyiban kívánja megváltoztatni a tudományt, hogy 

az akadémiai szférát akarja megváltoztatni és az emberek tágabb körét akarja bevonni. Nincs 

konkrét módszere, elmélete vagy politikai értékrendje, mégis alkalmas arra, hogy tágabb kör-

ben teremtsen intellektuális párbeszédet (Burawoy, 2005). Annyi bizonyos, hogy a közérdekű 

szociológiát elsősorban olyanok művelik, akik a politika igazságosabbá tételén és a jogfosz-

tott csoportok felemelésén munkálkodnak (Bonacich, 2005). Ahogy Burawoy (2005, p. 159) 

rámutat, döbbenetes, hogy ez a tudományág mennyire nem képes kezelni a globális szem-

pontokat és tényeket. Vajon ez csökkenti a tudományterület képességét arra, hogy elméleti 

keretben értelmezze a világon és idehaza is egyre növekvő bizonytalanság és sebezhetőség 

érzését? Vagy azt is jelenti, hogy egyre kevésbé képes az új globális valóságról tanítani? Talán 

a legmegdöbbentőbb az, hogy a kis közösségi csoportok és civil szervezetek milyen hatéko-

nyan tudják összekapcsolni a világ különféle tájain működő közösségek küzdelmeit (Edwards  

& Gaventa, 2001; Gaventa, 2006b). Miközben a részvételi kutatók és alkalmazott szociológu-

sok továbbra is szem előtt tartják a tudományos szigort, sokszor elutasítják a gondolatot, hogy 

a tudomány képes objektív lenni, sőt még azt is kiemelik, hogy magának a szociológiának  

is fontos szerepe van a társadalmi egyenlőtlenség megteremtésében és fenntartásában.

A felhatalmazás vagy megerősítés (empowerment) magából a küzdelemből, az állam-

polgári cselekvésből ered. A felhatalmazás „lényegében azt jelenti, hogy az emberek ponto-

san meg tudják határozni az érdekeiket, és ki tudják dolgozni azt a stratégiát, mellyel azoknak 

érvényt tudnak szerezni” (Marable, 1992). A részvételi kutatás szemszögéből nézve a felha- 

 

53 A hátrányos megkülönböztetésen alapuló elkülönítés megszüntetése. – a szerkesztő megjegyzése
54 Vagyis azokat a gyárakat, amik az olcsóbb munkaerő miatt az Egyesült Államokból Mexikóba tették át a működésüket.  

– a szerkesztő megjegyzése

talmazás vizsgálatakor azt kell megállapítani, „ki a felhatalmazott” és „hogyan érvényesül  

a hatalma” (Williams, 2005). John Gaventa (2006a) szerint éppen a demokrácia eszméje az, 

ami valójában a vita tárgya.

Egyeseknek a demokrácia ürügy a globális és katonai hatalom megszilárdításához; mások 

neoliberális, hatékonysági indíttatásból akarják csökkenteni az állami beleszólást, megint 

mások a nagyobb állampolgári részvétellel a helyi önkormányzást akarják erősíteni; és 

olyanok is vannak, akik a demokrácia tereit és lehetőségeit a nagyobb léptékű társadalmi 

változások és a társadalmi igazságosság elérésére akarják használni (p. 21).

Ma a részvételi- és akciókutatással foglalkozó kutatók a közösségek révén vonják be 

az embereket a problémamegoldásba és az emberek életének megváltoztatásába a fejlesz-

tés, az egészségügy, a tervezés, a büntető igazságszolgáltatás és az oktatás, valamint a  

társadalom más területein (lásd Stoecker, 2005). „Egyre nagyobb az egyetértés abban, hogy  

a jövőben mind az állampolgárok aktivitásának és elkötelezettségének, mind pedig az állam 

fogékonyságának és hatékonyságának erősödése együttesen lesz az, ami elvezet az elvárt 

közszolgálathoz” (Gaventa, 2004, p. 17). Talán a legfontosabb kérdés, amit a közérdekű szoci- 

ológia érint, hogy kié a tudás, és az kit fog szolgálni? A kutatók/aktivisták pályafutásuk során 

naponta szembesülnek ezekkel a nehéz kérdésekkel, azonban ezek a problémák eltörpülnek, 

ha azokkal a problémákkal hasonlítjuk össze őket, melyekkel a közösségek néznek szembe  

a globális gazdaság keretei között.

A Highlander és a környezetvédelmi oktatás

A Highlander képzést nyújt a munkásmozgalom, a polgárjogi mozgalom, a környezet-

védelmi mozgalom, valamint más amerikai mozgalmak számára. A Highlander a környezet-

védelmi igazságossági mozgalommal is kapcsolatban áll, mivel segített egyes embereknek  

és csoportoknak is a közösségükben történt mérgező szennyezések és más környezetvédelmi 

egyenlőtlenségek elleni fellépésben. A szegények, az Appalache-vidék, a városi gettók, a spa-

nyol ajkúak lakta városrészek, az amerikai őslakos rezervátumok és a gazdaságilag hátrányos 

helyzetű emberek mind súlyos környezeti problémák, környezetszennyezés és környezetkáro-

sítás elszenvedői. Ugyanakkor éppen ezeket az embereket rekesztik ki a környezetvédelemmel 

kapcsolatos döntéshozatalból, és ők nem tagjai a „nagy tízeknek”, vagyis annak a tíz nagy 

környezetvédő csoportnak, melyek környezetvédelmi kérdésekkel foglalkoznak az Egyesült  

Államokban55 (United Nations Conference on the Environment and Development [UNCED], 

1998; Woodside, 1990; EJRC, 2008; Bullard & Johnson, 2000). E szervezetek vezetőségei kö-

zép- és felsőosztálybeli fehér férfiakból állnak. A szegény közösségeket sújtó környezeti ka-

tasztrófákért felelős nagyvállalatok és befolyásos emberek sokféle stratégiához folyamodnak, 

55 Ezek a következők: National Audubon Society (Nemzeti Audobon Társaság), Sierra Club, Natural Wildlife Federation 

(Nemzeti Vadvilág Szövetség), Natural Resources Defence Council (Természeti Erőforrások Védelme Bizottság), Environ-

mental Defense Fund (Környezetvédelmi Alap), Nature Conservancy (Természetmegőrzés), Isaac Walton League (Isaac 

Walton Liga), Wilderness Society (Vadvilág társaság), World Wildlife Fund (Nemzetközi Vadvilág Alap) és Friends of the 

Earth (A Föld Barátai).
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hogy elnyomják azokat, akik hangot adnak a közösségükben zajló környezeti igazságtalan-

ságoknak. Ilyenek például az erőszak, a megfélemlítés, a munkahelyi és pénzügyi zsarolás,  

a kiközösítés, valamint az ún. közösségi részvétellel szembeni stratégiai pereskedés (strategic 

litigation against public participation, SLAPP)56 (United Nations Conference on the Environ-

ment and Development, 1998; Bullard, 1993; 1996; 2000; 2005; Johnson, 2005; Torrance & 

Torrance, 2006).

A „nagyvállalatok évente dollármilliókat költenek arra, hogy szenátorokat, képviselőket 

és elnököket befolyásoljanak, hogy azok a minimálisra csökkentsék a környezetvédelmi törvé- 

nyek erejét és tovább gyengítsék azok végrehajtását” (UNCED, 1998). A jogfosztott emberek-

nek néha választaniuk kell a munkahely és a környezet vagy éppen a munkahely és az egész-

ség között. „A helyi közösségeknek, ahol a pusztítás történik, se erőforrás, se szakember nem 

áll rendelkezésére ahhoz, hogy maguk vizsgálódjanak vagy beleszóljanak a ’házon belüli’ vizs-

gálatokba” (UNCED, 1998). A részvételi kutatások és a környezeti igazságosság alulról szer-

veződő hálózataiban résztvevő környezetvédelmi aktivisták és kutató-aktivisták az elmúlt húsz 

évben szorgalmasan dolgoztak együtt a különböző kutató és erőforrás-központokkal, hogy 

megváltoztassák a szakpolitikát és végre meg lehessen tisztítani a környezeti rasszizmus és  

a környezeti igazságtalanság57 áldozatául esett közösségeket.

A környezeti igazságtalanság ellen küzdők azt követelik, hogy a kormány szabályozó ügy-

nökségei58 és a potenciálisan felelős szereplők (pl. a nagyvállalatok) lépjenek fel a szennyező 

létesítmények okozta egészségkárosodások ügyében. „A vegyi szennyezésnek kitett közössé-

gekben magas a rákos megbetegedések aránya, sok a születési rendellenesség, a problémás 

terhesség, légzési rendellenesség és a központi idegrendszeri probléma” (UNCED, 1998).  

A környezetvédelmi törvények és a közpolitika megváltoztatása érdekében a környezeti igaz-

ságtalanság ellen küzdőknek olyan átfogó gyakorlati modellt kell kidolgozniuk, amely alkalmas 

a következő problémák kezelésére: fejlesztés, fenntartható közösségek, nőket érintő kérdések, 

egészségi állapotbeli különbségek, intézményes rasszizmus, a közösségi közlekedés egyen-

lőtlenségei, szegénység, lecsúszás, városiasodás, munkanélküliség, okos és tisztességes 

növekedés, regionális egyenlőség, élelmiszer-igazságosság és klímaváltozás (UNCED, 1998; 

Bullard, 2007a; 2007b).

56 A közösségi részvétellel szembeni stratégiai pereskedés a zaklatás egy olyan formája, amit elsősorban újságírók és em-

beri jogi aktivisták ellen alkalmaznak, hogy megelőzzék vagy megbüntessék, ha felszólalnak egy bizonyos közérdekű témá-

ban. – a szerkesztő megjegyzése
57 A környezeti igazságosság (environmental justice) kifejezés eredetileg környezeti rasszizmusként (environmental  

racism) jelent meg az 1970-es években az USA-ban. A kifejezés arra utal, hogy a kisebbségi, főleg színesbőrű közösségek 

aránytalan mértékben vannak kitéve a különféle környezeti ártalmaknak, mint pl. a levegő- és vízszennyezés vagy éppen az 

energiaszegénység. – a szerkesztő megjegyzése
58 Például az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, USEPA), a Mérgező 

Anyagok és Betegségek Nyilvántartásának Ügynöksége (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR),  

a Központok a Betegségek Ellenőrzésére és Megelőzésére (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) stb.

A kutató- és erőforrás-központok mint a társadalmi változás előmozdítói 

Az elmúlt húsz év folyamán sok kutató- és erőforrás-központ jött létre különböző egye-

temeken azért, hogy előmozdítsák a társadalmi változást és segítsék a gazdaságilag hátrá-

nyos helyzetű és a környezeti igazságosságért küzdő közösségeket és közösségi vezetőket, 

és hogy megoldást találjanak a saját környezetükben felmerülő súlyos, rendszerszintű prob-

lémáikra. Íme két említést érdemlő központ, melyek munkatársai szoros kapcsolatban állnak  

a Highlander Központtal.

A Közösségi Partnerségi Központ (Community Partnership Center, CPC) a Knoxville-i  

Tennessee Egyetemen működik. A CPC segítséget ad ahhoz, hogy a kutatást, a tervezést és  

az irányelveket együttműködő és részvételi megközelítésben dolgozzák ki, majd ezeket helyi, 

regionális és országos programok során alkalmazza (Community Partnership Center, 2008).  

A Központ, az egyetem és a partnereik a következő területeken vállalnak közös elkötelezettsé-

get: 1) Biztosítják a kutatás és a közösségi szolgálat által történő tanulás59 feltételeit, valamint 

az önkéntes lehetőségeket a Tennessee Egyetem tanárai és hallgatói számára 2) Fejlesztik és 

alkalmazzák a részvételi megközelítésmódokat és módszereket a fenntartható fejlődés érde-

kében zajló kutatáshoz és tervezéshez 3) Együtt dolgoznak veszélyeztetett fiatalokkal és más 

csoportokkal, hogy egyénileg és közösségként is pozitív irányú változások felé indulhassanak el 

4) Alkalmazott kutatást végeznek, illetve programokat és szolgáltatásokat értékelnek és 5) Tech-

nikai segítséget és ingyenes szolgáltatást biztosítanak (Community Partnership Center, 2008).

A Környezeti Igazságosság Erőforrás-központ (Environmental Justice Resource Center, 

EJCR) a Clark Atlanta Egyetemen működik. Az EJRC-t Dr. Robert D. Bullard60 alapította 1994-

ben, hogy segítse, támogassa, képezze és oktassa a színesbőrű diákokat, szakembereket  

és közösségi vezetőket azzal a céllal, hogy be tudjanak kapcsolódni a hivatalos környezetvé-

delmi döntéshozatalba. Az EJRC országosan ismert, átfogó, egyetemi hátterű központ, amely 

a környezeti igazságosság, lakhatás, földhasználat, közösségi közlekedés, okos növekedés  

és regionális egyenlőség érdekében zajló oktatás, kutatás, információ-átadás, kommuniká-

ció és közösségi szolgálat mellett kötelezte el magát. Az EJRC fontos szerepet játszott ab-

ban, hogy a környezeti igazságosság témái kikerültek az országos és nemzetközi színtérre  

és abban is, hogy a környezeti igazságossági mozgalom a nagyon szűk körű mérgezés-ellenes 

mozgalomból egy olyanná bővült, amely magában foglal számos más kérdéskört is, köztük 

az egészség, a lakhatás, a közösségi közlekedés, a gazdasági növekedés és a klíma-igazsá-

gosság témáit is. Még három másik környezeti igazságosság-központ működik eredetileg 

59 Angolul: service learning – olyan közösségi szolgálat, amely a diákok elméleti óráit köti össze a gyakorlati munkával.  

– a szerkesztő megjegyzése
60 Dr. Robert Bullard a Clark Atlanta Egyetemen a szociológia kiemelt professzora és a Környezeti Igazságosság Erőfor-

rás-központ (Environmental Justice Resource Center, EJCR) igazgatója. Ő írta az első tudományos cikket a környezeti igaz-

ságosságról Dumping in Dixie: Race, Class and Environmental Quality címmel. Számos esettanulmányt írt a környezeti 

igazságosság témájában, és több mint egy tucat környezeti igazságossággal kapcsolatos jogi esetben volt szakértő tanú. 

A Kongresszusban is tett tanúvallomásokat környezeti igazságtalansági ügyekben. A „környezeti igazságosság atyjának” 

szokták nevezni.
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feketéknek alapított egyetemeken61, melyek gyakorlati segítséget, jogi tanácsadást, és erőfor-

rásokat biztosítanak szegény és színesbőrű közösségeknek. Ezek a következők: Deep South 

Center for Environmental Justice (Déli Környezeti Igazságosság Központ) a Dillard Egyetemen, 

a The Environmental Law and Justice Center (Környezeti Jog és Igazságosság Központ) a Dél- 

Texasi Egyetem Thurgood Marshall Jogi Karán, és a Center for Environmental Justice and  

Equity (Környezeti Egyenlőség és Igazságosság Központ) a Florida A&M Egyetemen.

A környezeti igazságosság azt jelenti, hogy minden embert tisztességesen kezelnek és 

érdemben bevonnak bőrszínre, származásra és jövedelemre való tekintet nélkül a környezet-

védelmi törvények, szabályozások és szakpolitika fejlesztésébe, megvalósításába és ellenőr-

zésébe (USEPA, 2007; Johnson, 2005; Bullard, Johnson & Torres, 2000; Cable & Shiver, 1995; 

Rainey, 2005). A tisztességes kezelés azt jelenti, hogy egyetlen embercsoportot, köztük faji, 

etnikai vagy társadalmi-gazdasági csoportot sem sújthatnak aránytalanul nagy mértékben 

azok a káros környezeti következmények, amelyek szövetségi, állami, helyi vagy törzsi progra-

mok végrehajtásából vagy ipari, önkormányzati vagy kereskedelmi tevékenységekből erednek 

(USEPA, 1998; Bryant, 2007).

A környezeti igazságosság kérdése nem arról szól, hogy a döntéshozók elbíbelődnek 

a kockázatfelmérésekkel és kockázatkezeléssel (Bullard, 1993). A környezeti igazságosság 

alapja az, hogy eszközöket és stratégiákat dolgoznak ki a tisztességtelen, igazságtalan és 

egyenlőtlen feltételek és döntések felszámolásához (Bullard, 1996). A környezeti igazságos-

ság arra is kísérletet tesz, hogy feltárja azokat a rejtett feltételezéseket, melyek hozzájárul-

nak az eltérő kitettséghez és az egyenlőtlen védettséghez és néha ezeket egyenesen meg 

is teremtik. Felszínre hozza az olyan etikai és politikai kérdéseket, mint hogy „ki mit kap, mi-

kor, miért és mennyit”. A környezeti igazságosság fő jellemzői: magába foglalja az elvet, hogy 

minden embernek joga van a környezeti pusztítással szembeni védelemre; kívánatos straté-

giának tekinti a megelőzés közegészségügyi modelljét (pl. azt, hogy már a kár bekövetkezte 

előtt fel kell számolni annak esélyét); azokra a kárt okozó szennyezőkre, kibocsátókra terheli 

a felelősséget, akik diszkriminálnak vagy nem adnak a többiekkel egyenlő védelmet a színes-

bőrű, alacsony jövedelmű embereknek vagy más „védendő” csoportoknak; a diszkrimináció 

megelőzése érdekében inkább a statisztikai adatokat és a hatásvizsgálatot részesíti előnyben  

a „szándékhoz” képest; és az aránytalan kihatást „célzott” cselekvéssel és erőforrásokkal  

kezeli. Általában véve ez a stratégia olyan erőforrásokat céloz meg, ahol a legnagyobbak  

a környezeti és egészségügyi problémák (olyan rangsorolás alapján, amely nem szorítkozik 

csupán a kockázat-felmérésre) (Bullard, 1993).

Ez a két kutató- és erőforrásközpont szegény és anyagilag hátrányos helyzetű helyeken 

működő közösségi szervezeteknek nyújt segítséget. „A közösségi szervezetek olyan helyzet-

ben vannak, hogy segíteni tudnak hátrányos helyzetű közösségeknek az igényeik érvényesí- 

 

61 Angolul: Historically Black Colleges – azokat az egyetemeket hívják így, amelyeket a nemi, faji és egyéb diszkriminációt 

megtiltó 1964-es Polgárjogi törvény előtt alapítottak azzal a céllal, hogy az afrikai-amerikai közösséget szolgálják. A legtöbb 

ilyen egyetemet az amerikai polgárháború előtt alapították a déli államokban. – a szerkesztő megjegyzése 

tésében és abban, hogy a fejlesztéspolitika a helyi közösségek számára is megfelelő legyen” 

(Baker, 2005). Ezek a központok felzárkóztatási zónákban (empowerment zones, EZ) és vál-

lalkozási közösségekben (enterprise communities, EC) dolgoznak. A felzárkóztatási zóna 

egy olyan nehéz helyzetben lévő terület, amely fenntartható közösségi fejlesztésre szorul.  

A felzárkóztatási zóna célja, hogy ezeknek a közösségeknek is reális esélye legyen a növe-

kedésre és a megújulásra. A vállalkozási közösség lehet vidéki (ekkor a Mezőgazdasági  

Minisztérium62 jelöli ki) vagy városi (ekkor a Lakhatási és Városfejlesztési Minisztérium63  

jelöli ki), és négy alapvető célt tart szem előtt: gazdasági lehetőségek, fenntartható közösségi 

fejlesztés, közösség alapú partnerség és stratégiai vízió a változásra. Az adókedvezményeken 

és támogatásokon kívül ezek a közösségek egyedi elbírálásban és támogatásban részesülnek  

a szövetségi programokban.

„Az felzárkóztatási zónák és vállalkozási közösségek egyik célja, hogy rendszerszintű  

változást idézzenek elő abban, ahogyan a helyi hatóságok a szociális problémákat kezelik,  

és ahogyan a közösségi csoportok, nonprofit szervezetek, magáncégek és közhivatalok egy-

mással dolgoznak” (Baum, 1999; Gaventa, Morrissey & Edwards, 1995; Herring, Bennett, Gills 

& Jenkins, 1998; Baker, 2005). Ezek a központok segítettek az alulról építkező szervezetek-

nek abban, hogy csökkentsék a környezeti és közösségi problémák terheit vidéki és városi 

közegben egyaránt (Gaventa, Creed & Morrissey, 1998; Mott & Creed, 1998; Morrissey, 2000;  

Environmental Justice Resource Center, 1997).

John Gaventa, a Highlander Központ korábbi igazgatójának diákjai

John Gaventa diákjaiként és a Highlander Központ műhelyeinek és programjainak  

a résztvevőiként nekünk nemcsak a Highlander „felnőttoktatási örökségét” nyílt módunk meg-

tapasztalni, de találkozhattunk az Egyesült Államok különböző részeiből érkezett közösségi 

vezetőkkel is, akik megosztották velünk saját közösségeik égető kérdéseit és saját stratégiá-

ikat is. John Gaventa 1993 és 1996 között volt a Highlander Központ igazgatója. (Highlander 

Research and Education Center, 2008). A Highlander hintaszékeiben ülve a saját szemünkkel 

láthattuk, hogyan „gőzölög fel” a részvételi kutatás. Jól megjegyeztük, támogatjuk és hirdetjük 

Myles Horton megállapítását, miszerint

a Highlander több mint egy hely. A Highlander egy olyan eszme, mely megérdemli folya-

matos figyelmünket, és ami megmutatja, hogyan tudja az oktatás a legjobban szolgálni 

azokat az alapvető társadalmi, gazdasági és politikai változásokat, amik elvezetnek egy 

demokratikusabb és humánusabb társadalomhoz (Horton, 1990; Teitelbaum, 1989).

Számtalan alkalommal vitattuk meg, hogy nekünk, szociológusoknak miként kellene  

kezelnünk a társadalmi igazságosság, a környezeti igazságosság és az emberi jogok kérdéseit 

az Egyesült Államokban.

62 Department of Agriculture, USDA
63 Department of Housing and Urban Development, HUD
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Egyetemi hallgatóként ugyancsak a saját szemünkkel láthattuk, hogyan működik a rész-

vételi kutatás a „való világban” szemben azzal, amikor tankönyvekben olvasunk esettanulmá-

nyokat. A Tennessee Egyetem szociológia tanszékén írt disszertációink a részvételi kutatás és  

a környezeti igazságosság úttörő példái és modelljei (Baker, 1995; Johnson, 1996; Williams, 

1997; Perkins, 1999; Rainey, 2003). Kutatási projektjeink középpontjában a társadalmi változá-

sokat előidézni akaró, alulról építkező szervezetekkel és csoportokkal történő együttműködés áll.

Közpolitika és társadalmi változás

A Highlander részvétele a munkásmozgalomban és a polgárjogi mozgalomban a szer-

vezet érdeklődését és elkötelezettségét jelzi a jogfosztottak és a társadalmi változás iránt.  

A Highlander a felnőttoktatás és képzés eszközeivel kívánta segíteni ezeket az embereket  

a demokrácia kivívása érdekében. Paulo Freire (1982) szerint a társadalmi változás akkor való-

sul meg, ha az emberek felmérik, hogy elnyomottak és kizsákmányoltak, a világ megváltoztatá-

sához pedig úgy kezdenek hozzájárulni, hogy közben önmagukat is megváltoztatják. A közpo-

litika egy sor cselekvés vagy nem cselekvés, amelyet a hatóságok választanak egy probléma 

megoldására, és mindez a kormányzati jogszabályokban, szabályozásokban, döntésekben  

és tettekben nyilvánul meg (Highlander Research and Education Center, 2008eh). Ezek  

a jogfosztott emberek közösségszervező és szervezetépítő készségeket sajátítottak el, meg-

erősítették a szövetségeseikhez fűződő kapcsolatukat és egyesítették erőiket, amelynek nyo-

mán sikerült társadalmi változást előidézniük és befolyásolniuk a közpolitikát. Az évek során  

a Highlander Központ hatással volt az Egyesült Államok közpolitikájára, miközben társadalmi 

változások katalizátora is volt azokban a közösségekben, ahol égető szükség volt arra, hogy 

legyen „hangjuk” azokban az oktatási, munkaügyi, politikai, gazdasági, szociális, kulturális és 

környezeti döntésekben, amelyek nagy hatással vannak az életükre.

Összegzés

A Tennessee állam keleti részén található Great Smoky-hegység történelmi központjá-

ban működő Highlander Kutató- és Oktató Központ hozzájárult a szakszervezeti mozgalom-

hoz az 1930-as és 1940-es években, a fekete polgárjogi mozgalomhoz az 1950-es és 1960-as 

években, továbbá a környezeti igazságossági mozgalomhoz az 1970-es és 1980-as években 

(Jacobs, 2003). Myles Hortont, a Highlander Központ társalapítóját kora „oktatási hősének” 

tekintik. Myles Horton 1905. július 5-én született és 1990. január 19-én halt meg. A Highlander 

munkatársai erősen hittek abban, hogy „valódi demokráciát” csak alulról építkező aktivizmus-

ból kiindulva lehet elérni (Highlander Research and Education Center, 2008a).

A részvételi kutatás volt az a modell, amellyel a szegény, vidéki, városi és kisebbségi 

közösségekben ösztönözték a változást. A Highlander összekapcsolta a helyi kérdéseket  

a globalizációval, ez pedig segített a műhelyek résztvevőinek megérteni, hogy a hatalommal bíró 

politikai elit és nagyvállalatok kizsákmányolják és manipulálják az elnyomottakat. A Highlander 

tág teret biztosított a közösségi vezetőknek a megerősödéshez és a tanuláshoz, hogy azután 

saját közösségükbe visszatérve meg tudják oldani a közösségüket megosztó és romboló súlyos 

kérdéseket. A Highlander olyan közélet létrehozását támogatja, amely változásokat hozott a tu-

dományos világban is, és így egy még tágabb közönséget is sikerült bevonni az egyenlőtlensé-

gek felszámolását célzó döntéshozatali folyamatba.

Kutató- és erőforrás-központok jöttek létre, amelyek a jogfosztott közösségi vezetőket 

alkalmassá tették társadalmi változások elérésére, miután legitim helyet vívtak ki maguknak  

a politikai és közpolitikai döntéshozók asztalánál. Mi, John Gaventa professzor diákjai és kollégái 

nagyon hálásak vagyunk neki mint mentorunknak azért, hogy lehetőséget adott nekünk a rész-

vételre a Highlander Központ műhelyeiben és programjaiban. A „Highlander Központ hangja 

még ma is tisztán és erősen hallatszik, változatlanul az amerikai egyenlőségelvű eszmék ele-

venségének ékes bizonyítéka, egyben emlékeztető is, hogy az egyenlőtlenség erőit még tovább  

kell gyengíteni” (Wisconsin Historical Society, 2008).

Tanulságok a Highlander Központból 

A szegénység, rasszizmus, szexizmus, nemi diszkrimináció, gazdasági igazságosság, 

büntető igazságszolgáltatás, földhasználat, ifjúsági vezetés, bevándorláspolitika, nem-

zetközi béke és szolidaritás, környezeti igazságosság, valamint a munkahelyi és emberi 

jogok kérdéseinek sikeres megoldása annak erejéből táplálkozik, hogy nagyon különböző  

hátterű és érdeklődésű embereket hozunk össze.

A Highlander Központba érkező közösségi vezetők megtanulták, hogyan tudják megvi-

tatni és mérlegelni a saját közösségükben felmerülő súlyos gazdasági, politikai, fejlesztési 

és környezeti problémákat, és ezekre hogyan tudnak közösen megoldásokat kidolgozni.  

Elsajátítottak tárgyalási, konfliktuskezelési és együttműködő vezetési készségeket, vala-

mint azt, hogy hogyan hallgassák meg figyelmesen más közösségek problémáit.

Megtanultuk, hogyan lehet a közösségi vezetőket támogatni és politikai kapacitásukat  

bővíteni. Megtanultuk, hogyan lehet közösségi témákban információt szerezni és azt meg-

osztani csoportokban, majd helyi és országos támogatást szerezni minden érdekelt körében.

Megtanultuk, hogy a felnőttoktatás fontos, de nem elegendő az elnyomottak és sze-

gények segítéséhez annak érdekében, hogy elérhessék társadalmi és politikai céljaikat  

(Heaney, 1995).

A politikai tüntetéseken szerepet kaptak a zene és a népdalok, és ezek a politikai mozgósí-

tás jó eszközének is bizonyultak (Schmidt-Pirro & McCurdy, 2005).

A Highlander munkatársai megtanították az embereket, hogy ők maguk hogyan szerez-

zenek meg információkat. Ezek az információk könyvtárakból és kormányzati dokumen-

tumokból származtak, majd a helybeliek tapasztalaton alapuló tudásával egybevetve  

és ezekkel szintetizálva vezettek a közösségi problémák megoldásához (Merrifield, 1997).

A Highlander megtanította a résztvevőket másképp gondolkodni a világról, és eközben 

alkalmassá váltak azoknak a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális feltételeknek  

a megváltoztatására, amelyek között éltek (Heaney, 1996).
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Azok a közösségi résztvevők, akik a Highlander Mentsük meg a bolygót (Save the Planet, 

STP) elnevezésű iskoláiba jártak 1995 és 1998 között, megtanulták, hogy a „tíz nagy”  

környezetvédő csoport nem érzékeny vagy fogékony arra a tényre, hogy a szegény és  

hátrányos helyzetű emberek által lakott területeket lényegében feláldozzák a mérgezés 

elleni harcban (UNCD, 1998).

A Highlander Központ napjaink társadalmi kérdéseinek mintapéldája.

A Highlander Központ alkalmas arra, hogy egyetemi hallgatókban tudatosítsa a társadalmi 

mozgalomépítés és az aktivizmus jelentőségét.

A résztvevők a Highlanderben megtanulták, hogy a népoktatás fontos oktatási eszköz, 

amely az oktatás és a személyes tapasztalatok egyesítése révén teszi lehetővé azt, hogy 

hatással legyenek a politikai és társadalmi változásokra.
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Bevezetés

A Láthatatlan Színházban1 a néző a cselekmény főszereplőjévé, „játszó-nézővé” válik, 

anélkül, hogy ennek bármikor is tudatában lenne. Ő az általa látott valóság főszereplője, mivel 

nincs tudatában annak, hogy amit lát, az igazából csak egy megrendezett valóság.

Ezért kell mélyebbre menni és a közönséget bevonni a drámai cselekménybe, de olyan 

módon, hogy teljesen tudatosak legyenek ezzel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy bá-

torítsuk a közönséget a részvételre, a drámajáték előtt kell egy kis „bemelegítés” különböző 

gyakorlatokkal és játékokkal; a Képszínház2 szoborállításos technikája elengedhetetlen eszköz  

a nézők felbátorítására.

Mielőtt Európába jöttem, rengeteg Fórum Színházat csináltam dél-amerikai országok-

ban, de mindig „műhelyek” formájában, sohasem „előadásként”. Itt Európában, már most,  

e sorokat írva is kijelenthetem, hogy számos Fórum Színház előadást hoztam létre.3 Dél- 

Amerikában a közönség általában kevés számú és homogén volt, a játszó-nézők szinte min-

dig egyetlen gyár munkásai voltak, egy lakónegyed lakói, egy templom hívei, egy egyetem 

diákjai stb. Európában a „műhely” fórumok mellett több száz fős előadásokat is rendeztem 

olyanoknak, akik egyáltalán nem ismerték egymást. Ez egy újfajta Fórum Színház típus, ame-

lyet Európában kezdtem kifejleszteni, igencsak pozitív eredményekkel. Emellett az eredetileg 

Dél-Amerikában tartott fórum színházas daraboknak nagyon „realisztikus” stílusuk volt. Itt 

Európában „szimbolikus” jeleneteket is színpadra vittem, mint például Portugáliában, ahol  

a mezőgazdasági reformokkal foglalkoztunk (lásd alább)

A játék szabályai

A Fórum Színház egyfajta harc vagy játék, és ahogyan minden harcban és játékban, itt is 

vannak szabályok. Lehet rajtuk módosítani, de szükség van rájuk, hogy minden játékos ugyan-

annak a vállalkozásnak válhasson a résztvevőjévé, valamint hogy komoly és eredményes beszél-

getések alakulhassanak ki. 

Dramaturgia

1. A szövegnek pontosan meg kell határoznia minden karakter természetét, világosan le  

kell írnia jellemvonásaikat annak érdekében, hogy a játszó-nézők könnyen felismerjék az 

általuk képviselt gondolatrendszereket. 

1 A Láthatatlan Színházzal Boal (1974) foglalkozik részletesebben (p. 143-147). A Láthatatlan Színház esetében lényegében 

egy provokatív színházi darab rejtett megjelenítéséről van szó egy nyilvános helyen, melynek célja, hogy beszélgetést, vitát 

váltson ki a „játszó-nézőkből”, akik nem tudják, hogy az, amit láttak, nem a valóság, hanem egy tervezett előadás volt.
2 A Képszínház az Elnyomottak Színházának egy formája, amelyben a résztvevők állóképeket raknak össze saját magukból, 

amelyek bizonyos helyzeteket vagy viszonyokat jelenítenek meg. – a szerkesztő megjegyzése
3 1991-ra már több száz ilyen előadásban vettem részt több tucat országban; a legutóbbi az Elnyomottak Színháza találkozó 

volt Párizs külvárosában, Massyban, ahova tizenhét ország több mint húsz Elnyomottak Színháza csoportja látogatott el. 

Ahogyan ma, 2001-ben írom ezeket a sorokat, már több mint hetven országban van Fórum Színház és a görög tragédiáktól 

Ibsenig mindenféle darabot eljátszanak Fórum Színházként.

2. A főszereplő által felkínált eredeti megoldásban (mely a drámában a nézőt játékra ösz-

tönző, provokáló „modell”) legalább egy politikai vagy társadalmi „kudarcnak” kell megje-

lennie, amit majd a fórum rész során ki lehet elemezni. Ezeket a kudarcokat világosan kell 

megmutatni és gondosan elpróbálni, jól meghatározott helyzetekben. A Fórum Színház 

ugyanis nem propaganda színház, nem a régi tanító színház. Pedagógiai abban az érte-

lemben, hogy mindannyian tanulunk, a színészek és a közönség egyaránt. Az eredeti drá-

mának – a modellnek – egy sikertelenül megoldott helyzetet, egy elbukott szituációt kell 

színre vinnie, hogy a játszó-nézők úgy érezzék, megoldásokat és új kiutakat kell keresniük 

az elnyomással szembeni küzdelemben. Mi jó kérdéseket teszünk föl, de a jó válaszokat  

a közönségnek kell megadnia.

3. A darabot bármilyen műfajban elő lehet adni (realista, szimbolikus, expresszionista, 

stb.), kivéve szürreális (valóságon túli) vagy irracionális (ésszerűtlen) megjelenítésben;  

a stílus is bármilyen lehet, feltéve, hogy a darab célja a konkrét helyzetek megvitatása ma-

rad (a színház közvetítő közegén keresztül).

Színrevitel

1. A színészek játékának kell, hogy legyen egy olyan gesztusrendszere, amely érthetővé 

teszi az általuk megformázott karakter világnézetét, munkáját, társadalmi funkcióját, 

szakmáját stb. Fontos, hogy a karakterek fejlődésének legyen logikai íve és hogy a színé-

szek aktív cselekvők legyenek, különben a közönség hajlamos lesz szintén leülni, és egy 

színház nélküli „fórum” lesz a végeredmény – csak beszéddel (cselekvés nélkül), mint 

egy rádiós fórum.

2. Mindegyik darabnak meg kell találnia a színre vitt téma legmegfelelőbb formáját; a leg-

jobb, ha ezt a közönség egyetértésével érjük el vagy az előadás során, vagy az előadást 

megelőző kutatás segítségével.

3. Mindegyik karaktert vizuálisan kell megjeleníteni úgy, hogy a számukra megírt szövegek 

nélkül is felismerhetőek legyenek; a játszó-nézők számára rendelkezésre álló jelmezeknek 

könnyen le- és felvehetőeknek kell lenniük, hogy az átöltözések könnyen menjenek.

Előadás-játék

Az előadás egy művészi és intellektuális játék a színész és a játszó-néző között.

1. Először is a darabot úgy adják elő, mintha egy hagyományos színdarab lenne. A világ 

egy bizonyos leképezését jelenítik meg.

2. A játszó-nézőket megkérdezik arról, hogy egyetértenek-e azzal a megoldással, amit  

a főszereplő felkínált; erre nagy valószínűséggel „nem”-mel felelnek. Ezt követően a közön- 

ségnek elmondják, hogy újrajátsszák a darabot pontosan ugyanúgy, ahogyan az első alka-

lommal. A színészek igyekeznek eljátszani a darabot ugyanazzal a végkifejlettel, mint elő-

ször, a játszó-nézők feladata pedig, hogy megpróbálják ezt megakadályozni azzal, hogy  
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más, lehetséges és érvényes megoldásokat mutatnak meg. Más szóval, a színészek a való-

ság egy bizonyos leképezését adják és következetesen aszerint játszanak, érzékeltetve, hogy 

a dolgok mindig ugyanúgy mennek… legalábbis mindaddig, amíg közbe nem avatkozik egy 

játszó-néző és meg nem változtatja a valóságról kialakított képet, nem abból kiindulva, hogy 

egy helyzet milyen, hanem hogy milyen lehetne. Fontos, hogy keltsünk valamennyi feszült-

séget a játszó-nézők soraiban – ha senki sem változtatja meg a világot, változatlan marad, 

vagyis, ha senki sem változtatja meg a darabot, ugyanaz lesz a végkifejlet.

3. A közönséget tájékoztatjuk arról, hogy a darab újrajátszásakor először a főszereplő  

szerepét lehet átvenni, bármikor, amikor a darabban hibázik, hogy egy jobb megoldást pró-

báljanak ki. Csak azt kell kiáltaniuk „Állj!” és ekkor a színészek azonnal megállnak, mindenki  

a helyén marad. A játszó-néző a lehető legrövidebb időn belül megmondja – megnevezve  

a releváns mondatot, pillanatot vagy jelezve a mozdulatot (amelyik számára könnyebb) 

– hogy honnan induljon újra a helyzet. Ezt követően a színészek újrajátsszák a darabot  

a kijelölt ponttól, immáron a főszereplő helyén álló játszó-nézővel.

4. A behelyettesített színész nem távozik azonnal a játéktérről; oldalról segíti, bátorítja  

a beálló játszó-nézőket, ha szükségük van rá.

5. Attól a pillanattól kezdve, hogy a játszó-néző a főszereplő szerepébe kerül és az általa 

javasolt megoldást játssza el, minden más szereplő elnyomóvá válik, vagy, ha már előtte 

is elnyomó szerepben volt, akkor intenzívebben jeleníti meg az elnyomást, hogy így érzé-

keltessék a játszó-nézővel, milyen nehéz megváltoztatni a valóságot. A játék az új meg-

oldást kereső, a világot megváltoztatni akaró játszó-néző és az őt visszatartó színészek  

között van, akik megpróbálják rákényszeríteni a játszó-nézőt arra, hogy elfogadja a világot 

olyannak, amilyen. De a fórum célja természetesen nem a nyerés, hanem a tanulás és  

a gyakorlás. A játszó-nézők az ötleteik eljátszásával a „valódi életre” gyakorolnak; a szí-

nészek és a közönség pedig a cselekmények lehetséges következményeit tanulják meg  

a játék során. Elsajátítják az elnyomók eszköztárát és az elnyomottak lehetséges takti-

káit, stratégiáit.

6. Ha a játszó-néző feladja, kiesik a játékból és a játékba visszaáll az eredeti színész, a da-

rab pedig hamar a már ismert végkifejlettel zárul. Ezt követően egy következő játszó-néző 

kiabálhatja be, hogy „Állj!” és határozhatja meg azt, hogy honnan induljon újra a játék.  

A kijelölt ponttól újra elindul a darab, új megoldások kipróbálásával.

7. A játszó-nézőnek egy ponton sikerülhet véget vetnie a többi színész által gyakorolt 

elnyomásnak. A színészeknek be kell adniuk a derekukat, egymás után vagy mindany-

nyiuknak egyszerre. Ettől a ponttól kezdve a játszó-nézők bárkit helyettesíthetnek, hogy  

az elnyomás olyan új formáit jeleníthessék meg, amelyeket a színészek esetleg nem is-

mernek. Így válik a játék a játszó-néző/főszereplő és a játszó-néző/elnyomó harcává, azaz 

a játszó-nézők veszik górcső alá az elnyomást és vitatják meg (a játék során), hogy hogyan 

lehet küzdeni ellene. A színészek a színpadon kívülről afféle coachként4, támogatóként  

segítik és bátorítják a szerepüket játszó játszó-nézőket.

8. A játék vezetőjét, a kiegészítő funkcióval bíró Jokert is el kell játszania az egyik színész-

nek vagy valaki másnak. Az ő szerepe, hogy ismertesse a szabályokat, kijavítsa a hibákat 

és hogy mindkét felet (elnyomót és elnyomottat) bátorítsa a játékra. Valójában a fórumnak 

akkor van igazán nagy hatása, ha a közönséggel sikerül megértetni, hogy nekik kell meg-

változtatni a világot, mert helyettük senki sem fogja, és akkor pedig minden marad ugyan-

olyan – amit a legkevésbé akarunk, hogy történjen.

9. A játék során megszülető tudás természetesen az adott emberi csoport számára az 

adott pillanatban elérhető tudás legjobbika lesz. A Joker nem egy konferencia elnöke 

vagy az igazság apostola; a Joker szerepe mindössze annyi, hogy lehetőséget teremtsen 

azoknak, akik többet tudnak, arra, hogy ezt megosszák a többiekkel, és ösztönözze azokat,  

akik félénkebbek, hogy legyenek bátrabbak és derüljön ki, mire képesek. 

10. Amikor a „fórum” véget ér, javasolt egy „jövőben használható akciómodell” megalko-

tása, amit először a játszó-nézők játszanak el.

Példák a Fórum Színházra

1. MEZŐGAZDASÁGI REFORM A KÖZPADRÓL NÉZVE

1974. április 25-én Portugáliában az emberek kezükbe vették a mezőgazdasági reformok 

megvalósítását.5 Nem vártak arra, hogy elfogadjanak egy törvényt, hanem egyszerűen elfog-

lalták a parlagon hagyott földeket és termővé tették őket. Az írás pillanatában a kormány egy 

olyan földművelésügyi törvényt akar bevezetni, amely megsemmisítené a nagy népszerűségnek 

örvendő földfoglalást és visszaszolgáltatná a földeket a korábbi tulajdonosaiknak (akik azelőtt 

nem használták őket).

Első jelenet

Az első jelenet két padon zajlik a kertben. Egy férfi – a földtulajdonos – hanyagul szét-

terpeszkedve ül, mindkét padot elfoglalja. Belép hét ember – férfiak és nők – akik José Afonso 

Grandola Vila Morena6 című dalát éneklik, mely az 50 éven át tartó Salazar és Caetano által 

vezetett7 fasiszta diktatúrát felszámoló katonai fellépés indulója volt. A hét ember eltávolítja 

 

4 Jellemzően az üzleti életben alkalmazott tanácsadó vagy személyes segítő-fejlesztő szakember. – a szerkesztő  

megjegyzése
5 A jelenet az 1974. április 25-én Portugáliában ún. Szegfűs forradalommal mutat áthallásokat, amely szintén ugyanezen  

a napon indult el. – a szerkesztő megjegyzése
6 A Grândola, Vila Morena című dalt 1971-ben vette fel José Afonso zeneszerző. A dal 1974-ben szerzett jelentőséget, ami-

kor április 25-én a portugál hadsereg ezt a dalt használta mint jelet a később Szegfűs Forradalom néven elhíresült lázadás 

elindításához, ami megdöntötte Oliveira Salazar diktatúráját. – a szerkesztő megjegyzése
7 Oliveira Salazar 1932-től 1968-ig volt miniszterelnök. Marcello Caetano pedig Salazar balesete után 1968-tól 1974-ig  

helyettesítette őt. Az általuk vezetett elnyomó rezsimet a Szegfűs Forradalom döntötte meg. – a szerkesztő megjegyzése
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a terebélyes földtulajdonost az egyik padról, amin hever; de mivel heten túl sokan vannak egy 

padra, még ezt követően se férnek el rendesen. 

Második jelenet

Leguggolnak, úgy tesznek, mint akik földet művelnek és közben más népszerű dalokat 

énekelnek. Arról beszélgetnek, hogy tovább kéne folytatniuk a nyilvános padok elfoglalását. 

Mindannyian fel vannak háborodva a földtulajdonos tétlenségén, aki továbbra is mozdulatlanul 

hever az egyik padon. Vannak, akik el akarják őt űzni, mások békén hagynák és azt gondolják, 

már elég földet szereztek így. 

Harmadik jelenet

Egy rendőr érkezik egy rendelettel, ami szerint a közpad 20 cm-ét ki kell üríteniük („a visz-

szaszolgáltatás törvénye”). A padfoglalók egysége megbomlik: néhányan beadják a derekukat, 

mások ellenállnak, mert úgy vélik, hogy ha most engednének, akkor az a hatalom felettük ara-

tott győzelmét jelentené, amely további területvesztésekhez vezetne a jövőben. De végül ők is  

engedelmeskednek.

Negyedik jelenet

A földtulajdonos – a rendőr védelmét élvezve – elhelyezkedik a padfoglalóktól visszaszer-

zett padvégen. A hét másik szereplő összekuporodik a közpad megmaradt részén. A földtulaj-

donos kinyit egy nagy napernyőt, ami eltakarja a napot a többiek elől. A hét ember tiltakozik.  

A rendőr kijelenti, hogy a földtulajdonosnak ez jogában áll, hiszen a levegő nem sajátítható ki 

úgy, mint a föld. A hét ember megosztott: van, aki harcolna és van, aki azzal a kevéssel is beéri, 

amit eddig szereztek és inkább békét akarna, bármi legyen is az ára.

Ötödik jelenet

A rendőr ragaszkodik ahhoz, hogy felhúzzanak egy falat a „senki földjén”, ami elválasztja 

a a közpad két részét; egyértelmű, hogy a szándék az, hogy a fal a padnak azon a felén épüljön 

föl, ahol a hét ember van, nem azon, ahol a korábbi földtulajdonos helyezkedik el. Még több vita, 

még több széthúzás, még több engedmény. A hétből egy úgy dönt, hogy abbahagyja a küzdel-

met, majd még egy távozik, aztán a harmadik és a negyedik is.

Hatodik jelenet

A rendőr kijelenti, hogy a padfoglalás értelmét vesztette, mivel a foglalók többsége feladta 

az elfoglalt területet. Így a maradék három foglalót eltávolítják a területről és a korábbi földtulaj-

donos visszakapja a jogait mindkét közpad fölött.

A fórum

Ezt a darabot Portóban és Vila Nova de Gaia-ban mutatták be. Az első előadás napján 

több mint ezer ember volt a téren, a szabadban. Előadták a modellt, majd elkezdődött a fórum. 

A második játszásnál számos játszó-néző bemutatta, hogy szerinte hogyan lehetne kivédeni  

a földtulajdonos ellentámadását. De a legjobb pillanat az volt, amikor egy nő a nézőtérről tilta-

kozott. Az egyszerű színpadon épp néhány férfi játszó-néző vitatkozott egymással arról, hogy 

melyik taktika lenne a legmegfelelőbb; majd végül úgy döntöttek, hogy egy emberként cselek-

szenek, és a fórum hasznosnak bizonyult. Ezen a ponton érkezett a nő reakciója a nézőtérről: 

„Tessék, elnyomásról beszélgetünk, ami nagyszerű; de az összes ember, aki kiment a színpadra  

a közönségből férfi és egy cseppet sem tűnik úgy, hogy elnyomnák őket azok a színészek, akik 

egy pár perccel ezelőtt még a halálos ellenségeik voltak. Mindeközben itt a közönségben mi, 

nők továbbra is szenvedünk az elnyomástól, mert ugyanolyan tétlenül ülünk itt, mint előtte és 

csak nézzük ahogy a férfiak játszanak.”

Az egyik férfi játszó-néző erre kihívott több nőt is a színpadra, hogy fogalmazzák meg érzé-

seiket a különböző szerepekben. A nők belementek úgy, hogy csak egy férfi marad a színpadon – 

az, aki a rendőrt játszotta. „Mivel a rendőr a legnagyobb elnyomó, azt a szerepet természetesen 

játszhatja férfi” – indokolta a nő.

2. AZ EMBEREK ÍTÉLKEZNEK A TITKOSÜGYNÖKRŐL

A Salazar és Caetano rezsim alatti titkosrendőrség8 különösen brutális és elnyomó volt.  

A modell azt a pillanatot vitte színre, amikor az egyik szereplő felismeri egyik kínzóját a piacon  

és megpróbálja letartóztattatni. A bámészkodók véleménye eltérő: néhányan úgy gondolják, 

hogy még mindig a régi intézményeknek kéne szolgáltatnia az igazságot. Ezért amikor egy ka-

tona színre lép, engedelmeskedni akarnak neki és úgy néznek rá, mint a „hatalom” megtestesítő-

jére – első hiba. Amikor a katona megvizsgálja a helyzetet és végignézi a titkos ügynök számára  

a katonaság által kiállított „menlevelet”, úgy dönt, elereszti az ügynököt, még akkor is, ha a sze-

mély korábban embereket kínzott meg – második hiba, mivel semmilyen „menlevél” nem számít-

hat jobban, mint az emberek akarata és nem is pótolhatja azt.

A fórum

A darab egyik változatában egy népi bírósági tárgyalást9 játszottunk el. A fórum játszó- 

nézői hamar ráébresztettek bennünket arra, hogy rossz lóra tettünk; egy népbíróságon nem 

ugyanazokat a szereplőket találod, mint a középosztálybeli jogi ügyeknél. Nincs például védőügy-

véd, az esküdtszék az eset meghallgatása után ítélkezik, vádol és büntetést szab ki. Vila Nova de  

Gaiában a közönségben kifejezetten nagy volt az indulat. Az esküdtszék annyira mérges lett  

a titkos ügynököt játszó játszó-nézőre, hogy még fizikailag is megtámadták. A szerencsétlen  

játszó-nézőnek végül két öltéssel kellett összevarrni a homlokát. A Fórum Színház néha hevessé 

válik, de sose szabad erőszakba torkollnia – biztosítani kell minden résztvevő testi épségét.

8 A Nemzetközi és Államvédelmi Rendőrség (Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE) Oliveira Salazar rezsimé- 

nek hírhedt szerve volt. Formálisan a határvédelem volt a feladata, de a valóságban titkosrendőrségként is működött.  

– a szerkesztő megjegyzése
9 A „népi bíróság” itt egyszerűen egy olyan ítélkezési formára utal, mely a népet képviselő – jogi végzettséggel nem  

feltétlenül rendelkező – egyének bíráskodására utal. A „népbíróság” itt használt jelentése nem a Magyarországon 1945 után 

felállított népbíróságokra utal. – a fordító megjegyzése
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3. VEZETŐ A MUNKAHELYEN, RABSZOLGA OTTHON 

Párizsban, egy bank elektronikus könyvelési osztályának sztrájkja alatt tartottunk egy 

Fórum Színházat egy nőről, aki a munkahelyén a szakszervezet vezetője volt, otthon viszont 

egy rabszolga. 

Első jelenet

Túl sok a munka. Rengeteg az ügyfél. Amint bezár a bank, a szakszervezetis megpróbálja 

összeszervezni a szakszervezeti tagokat, folyamatosan telefonál, megbeszéléseket és találkozó-

kat szervez stb. Mindenki követi a tanácsait.

Második jelenet

Belép (kint) a szakszervezetis férje. Dudál. A nő egy ideig ellenáll, de a végén otthagyja  

a kollégáit és hazamegy a férjével.

Harmadik jelenet

Otthon. A nő mindenben kiszolgálja a férjét, aki a munka utáni pihenésre készülődik,  

úgyhogy nem lehet zavarni semmilyen házimunkával. A nő megfürdeti a gyereket, aki folyama-

tosan rosszalkodik, és állandó figyelmet igényel. Itt ér véget a szín – ez a nő teljes mértékben  

a családja rabszolgája.

A fórum

Sok nő vett részt a fórumban, akik a főszereplő szerepében igyekeztek megtörni az elnyo- 

mást. Mindeközben azonban a nő munkahelyi kollégái is elnyomóvá váltak és meggyőzték az 

asszonyt arról, hogy engedelmeskedjen a férjének. És ha a férje és a kollégái nyomásának 

ellenállva még mindig folytatni akarta volna a munkáját, akkor megérkezett az irodavezető,  

aki szó szerint kidobta őt a munkahelyéről. Ez mindaddig folytatódott, amíg egy nő játszó-néző 

elő nem állt a lehetséges legjobb megoldással az elnyomás megszüntetésére: meg kell akadá-

lyozni, hogy a férj bejöhessen! Így a férjet játszó színész egy idő után feladta és más játszó-nézők 

léptek a helyére, akik a nyomásgyakorlás további eszközeivel próbálkoztak: telefonálás, érzelmi 

zsarolás, hazudozás stb.

A nő otthonában zajló jelenet alatt egy érdekes dolog történt: a játszó-néző szakszerveze-

tis annyira bele volt merülve a munkájába, hogy se a férjére, se a gyerekére nem figyelt. A kislány, 

aki korábban azt kiabálta a kádban, hogy „Anya, anya, anya…”, most elkezdte azt kiabálni: „Apa, 

apa, apa…”, és végül a férj ment, hogy törődjön a gyerekkel és elvégezze a házimunkát!

4. VISSZATÉRÉS A MUNKÁBA A LE CRÉDIT LYONNAIS-NÉL10

Ugyanazon a napon és ugyanannak a közönségnek előadtunk egy másik darabot is, amely-

ben olyan jelenetek is voltak, amelyekben az emberek egy sztrájk után tértek vissza a munkába. 

A darab középpontjában egy sztrájktörő volt. A színészek által eljátszott sztrájktörő teljesen  

elszigetelődött az emberektől, maximálisan kiközösítették: senki sem akart vele beszélni, senki 

se vette emberszámba.

Amikor a fórum következett, két meglepő dolog történt. Először is a játszó-nézők, akik tény-

legesen a bankban dolgoztak, megcáfolták a bankról alkotott képünket; teljesen újrarendezték 

a darabot, kiderült, hogy amit mi „banknak” ábrázoltunk, az a valóságban inkább egy körzeti 

postahivatalnak felel meg.

A másik meglepetést az okozta, hogy a játszó-nézők rögön az ellenkezőjét csinálták annak, 

amit mi: ahelyett, hogy magára hagyták és kiközösítették volna a sztrájktörőt, minden lehetsé-

ges módon próbálták meggyőzni arról, hogy álljon melléjük és cselekedjen a kollektív felelősség  

értelmében.

5. AZ ATOMERŐMŰ

1978-ban az atomenergia és az erőműépítés körüli viták nagyon aktuális kérdéseknek szá-

mítottak Svédországban. Néhányan még azt is állították, hogy Olof Palme miniszterelnököt11 azért 

lőtték le, mert kijelentette, hogy az atomeneria nagyobb térnyerését támogatja. Az ellenfelei úgy 

nyilatkoztak, hogy ennek pont az ellenkezőjét csinálnák – és bárhogy is volt, utána így is tettek…

Első jelenet

Éva a munkahelyén van, az irodájában. Barátokat látunk, a főnököt, napi problémákat,  

mindenki keresi az új projekteket, amiken dolgozni lehet; a kemény élet mindennapi robotja.

Második jelenet

Éva otthon van: a férjének nincs munkája, a lányaik pazarló életet élnek, pénz kell nekik. 

Egy barátnő beugrik hozzájuk és elmennek együtt Évával. Egyenesen egy épülő atomerőmű 

elleni tüntetésre mennek.

Harmadik jelenet

Ismét a munkahelyen. A főnök a boldogságtól repesve érkezik: elfogadtak egy új projek-

tet! Mindenki nagyon örül a hírnek! Pezsgőznek! Határtalan az öröm… mindaddig, amíg a főnök 

el nem mondja, miről szól az új projekt: egy atomerőmű fűtőrendszerének a fejlesztéséről. Éva 

odavan: szüksége van munkára, szeretné támogatni a munkatársait, de ez a projekt számára 

erkölcsileg vállalhatatlan. Mindenféle kifogást kitalál, hogy ne kelljen elfogadnia a megbízást, 

de a kollégái mindenre tudnak ellenérvet mondani. Éva végül belemegy és elfogadja a munkát!

10 A Le Crédit Lyonnais (LCL) egy a 19. század óta működő francia kereskedelmi bank. – a szerkesztő megjegyzése
11 Sven Olof Joachim Palme (1927-1986) svéd politikus, 1969–1976 és 1982–1986 között Svédország miniszterelnöke. 1986. 

február 28-án Stockholmban merénylet áldozata lett. – a szerkesztő megjegyzése
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A fórum

Ebben a darabban nyilvánvaló volt, hogy a főszereplő „hibát” fog elkövetni és nem visel-

kedik hősiesen. A közönség szinte sírt, amikor Éva beadta a derekát. És ennek az lett a követ-

kezménye, hogy a küzdelem – a színészek/elnyomók és a játszó-nézők/elnyomottak között –  

elképesztően felerősödött, amikor Éva számára kellett érveket találni, hogy nemet mondhas-

son. Minden alkalommal, amikor egy játszó-néző feladta a harcot és veszített Éva szerepében,  

a darab nagyon gyorsan a már ismert irányba ment, vagyis Éva „igent” mondott. A közönségben  

a feszültség egyre emelkedett, mígnem valaki újra be nem kiabálta: „Állj!”, ekkor a játék megállt 

és az új játszó-néző új megoldással próbálkozott az első, a második, olykor a harmadik jelenet-

től kezdve újra a darabot. Mindent kielemeztek: a férj munkanélküliségét, a lányok fogyasztás- 

mániáját, Éva döntésképtelenségét. Az elemzések néha kizárólag „pszichológiaiak” voltak, ilyen-

kor bejött egy másik színész, aki megmutatta a probléma politikai vetületét is. 

Támogassuk vagy ellenezzük az atomerőműveket? Ellenezheti valaki a tudomány fejlődé-

sét? Vajon beszélhetünk-e a tudomány „fejlődéséről” akkor, amikor ez a folyamat az atomfegyve-

rek felfedezéséhez vezet?

Ami pedig a nukleáris hulladék sorsát illeti: biztosan megfelelően lehetne tárolni az  

elhasznált fűtőelemeket egy olyan társadalomban, amelynek a központi értéke az ember és 

nem a profit.

Már kétszer is volt alkalmam részt venni ilyen tárgyú darabban. Először az Ameri-

kai Egyesült Államokban, ahol egy hasonló darabot írtak egy olyan város lakóiról, amelyben  

a Vietnámban bevetett napalmot12 gyártották. Az amerikai példában a lakók végül rábólintot-

tak a gyár működésére, mert arra a következtetésre jutottak, hogy anyagilag súlyos károkat 

okozna, ha bezárnák azt. De kinek okozna súlyos károkat? A második alkalom Lisszabonban 

volt, ugyancsak hasonló modellel: van a városban egy finomító, ami kimutathatóan megemeli  

a tüdőrákos megbetegedések számát… de az üzem gazdaságilag fontos. A lakók itt is belemen-

tek abba, hogy inkább a szennyezéssel éljenek együtt, mint hogy munka nélkül maradjanak.

Ebben a példában a Fórum Színház szerepe elég egyértelmű: itt Stockman doktor  

ellenpontjáról van szó, aki Ibsen „A nép ellensége”13 című művében hasonló helyzetben hősként 

viselkedik.

De pontosan ki is a hős? A kitalált szereplő. Én azt szeretném, hogy a játszó-néző visel-

kedjen hősként, ne egy kitalált figura. Szerintem teljesen világos: példaként tud szolgálni, ha  

Stockman hős és úgy dönt, hogy szembeszáll a világgal és nem enged az elveiből. De ez katarti-

kus: Stockman hősként viselkedik, és nekem szimpatizálnom kell a hősiességével. Megfoszt attól  

a vágytól, hogy önmagam viselkedjem hősként.

12 A gyújtóbomba alapanyaga az emberi élet kioltására használt fegyver, ami robbanáskor szétszóródik és rátapad a kör-

nyező anyagokra. Az USA hírhedt volt arról, hogy ezt a fegyvert Vietnámban a civil lakosság ellen is bevetette. – a fordító 

megjegyzése
13 Henrik Ibsen norvég drámaíró 1883-as darabja, amely társadalma erkölcsi kódexének képmutatását kritizálta. Stock- 

mann doktor felfedezi, hogy a városát felvirágoztató gyógyforrások vize mérgezett. A lakosság, élén a polgármesterrel,  

aki mellesleg Stockmann bátyja, nem akar szembesülni az igazsággal. Lassan az egész város a pénz hatalmával és a hivatali 

korrupcióval is küzdő doktor ellen fordul. – a szerző megjegyzése

A Fórum Színházban éppen ennek az ellenkezője történik. A kitalált szereplő feladja a küz-

delmet és az én dolgom kiigazítani őt, megmutatni neki egy lehetséges helyes utat, helyrehozni 

a tévedéseit. És ahogyan ezt a játék képzeletbeli világában megcsinálom, úgy felkészítem ma-

gamat arra, hogy a valóságban is meg tudjam majd tenni. Szembesülök a valósággal (névleg). 

Megismerem azokat a nehézségeket, amelyekkel később fogok találkozni – a munkanélküliség-

től való félelem, a munkatársaimmal való viták stb. – és ha sikerül mindezekkel megbirkóznom 

a Fórum Színház keretein belül, akkor jobban fogom tudni kezelni ezeket a helyzeteket, amikor 

majd a való életben merülnek föl. A Fórum Színház nem jár katarzissal:14 az a célja, hogy ösztö-

nözzön minket arra, hogy meg akarjuk változtatni a világot.

Az Elnyomottak Színházának ezek a példái mind konkrét és egyedi politikai helyzetekre 

születtek válaszul. Amikor 1971-ben a diktatúra ellehetetlenítette Brazíliában a népi színházi  

alkotások létrejöttét, a Hírszínház15 könnyen alkalmazható technikáival kezdtünk el dolgozni 

azért, hogy segítségükkel bárki létrehozhassa a saját színházát. Argentínában a legutóbbi  

választások előtt (1973), amikor az elnyomás szintje csökkent (de teljesen nem tűnt el),  

elkezdtünk Láthatatlan Színházat csinálni a vonatokon, éttermekben, a boltok előtti sorokban  

és a piacokon. Amikor bizonyos feltételek adottá váltak Peruban, a Fórum Színház különböző  

formáival kezdtünk dolgozni, hogy a játszó-nézők teljes egészében átélhessék a főszereplő sze-

repét – akik amúgy akkoriban egyébként is voltak; úgy gondoltuk, hogy hamarosan lesz tenniva-

lója a peruiaknak. Ez 1973-ban volt.

Fordította: Hunyadi Réka

IRODALOM

Boal, A. (1974). Theater of the Oppressed. Pluto

Boal, A. (1995). The rainbow of desire. Routledge.

14 A katarzis jelentése: erkölcsi megtisztulás. – a szerkesztő megjegyzése A katarzis Elnyomottak Színházában történő alkal-

mazásának egy aktuálisabb tárgyalásáért lásd Boal (1995, p. 70-73).
15 Bővebben a Hírszínházról lásd Boal (1974, p. 143)
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Bevezetés

A gyors vidékfelmérések (rapid rural appraisal, RRA)1 vagy a részvételi vidékfelmérések 

(participatory rural appraisal, PRA)2 során térképeket és modelleket használnak az ökológiai 

és társadalmi környezet jellemzőinek meghatározására. Ezek útmutatóként szolgálnak annak 

megértéséhez, hogy az emberek hogyan észlelik azokat a tereket, ahol élnek és dolgoznak, 

valamint közös hivatkozási alapot adnak az interjúkhoz és beszélgetésekhez. Ebben a cikkben 

szeretném megosztani a Zimbabwe déli részének vidéki területein élő nőkkel végzett munkám 

tapasztalatait, melynek során testtérképeket használtunk arra, hogy megismertessük velük 

saját elképzeléseinket az anatómiával és fiziológiával kapcsolatban (Cornwall 1990; a módszer 

korábbi jamaicai alkalmazásáról lád MacCormack, 1985).

A testtérképek ebben az esetben a test egy részét vagy egészét ábrázoló, a nők által  

papírra vagy a földre rajzolt ábrák voltak, melyeket arra használtunk, hogy megvizsgáljuk a nők 

reprodukcióval kapcsolatos ismereteit és a nem őslakosok által alkalmazott fogamzásgátlással 

kapcsolatos értelmezéseiket. A térképek segítségével együtt tudtunk dolgozni azon, hogy meg-

találjuk a fogamzásgátlásnak a helyiek szempontjából leginkább megfelelő magyarázatait.

A testtérképezés számos módon felhasználható, nemcsak kutatási módszerként, hanem 

az egészségügyi dolgozók képzésében is mint a gyors vagy részvételi vidékfelmérés egyik mód-

szere. A cikk végén röviden megvizsgálom a képzések vonatkozásában felmerült kérdéseket  

és a testtérképek más egészségügyi területeken történő alkalmazásának lehetőségeit is.

A test feltérképezése

Az orvosi antropológusok felhívták a figyelmet arra, hogy az emberek minden kultúrában 

vagy közösségben különböző módokon szerzik meg, birtokolják és használják fel a testi fo-

lyamatokkal kapcsolatos tudást. Egyre inkább felismerik, hogy fontos megérteni azt, ahogyan  

az emberek leírják a saját testüket és ahogyan a nyugati orvosi beavatkozásokat értelmezik, 

mert így az egészségügyi ellátás és oktatás is jobban meg tud felelni a felhasználók elvárása-

inak és igényeinek.

Az embereknek a saját testükkel kapcsolatos tudása azonban gyakran nehezen ismer-

hető meg a szóbeli leírásokból, ha nem ismerjük az általuk használt hivatkozási alapot. Különö-

sen az anatómiai ismeretek esetében lehet félrevezető, ha azt feltételezzük, hogy az olyan kife-

jezések alatt, mint „méh” vagy „szív” mindenki ugyanazt érti. Ha a nyugati orvoslás értelmezési 

keretéből kiinduló konkrét kérdéseket teszünk fel, azzal nagy eséllyel az egészségügyi kutatók 

előfeltevéseit és elfogult értelmezéseit vonjuk be a találkozásba. Ez pedig – egyéb tényezők 

mellett – megingathatja az embereknek a saját maguk tudásába vetett bizalmát.

1 A gyors vidékfelmérés (Rapid Rural Appraisal, RRA) az 1970-es években jelent meg a nemzetközi fejlesztésben egyfajta 

válaszként a nagymintájú kérdőíves felmérések által okozott problémákra. A gyors vidékfelmérés során sokféle tudomá-

nyág képviselői végeznek kutatást helyi lakosokkal elsősorban vizuális eszközök és félig-strukturált interjúk segítségével.  

– a szerkesztő megjegyzése
2 A részvételi vidékfelmérés (Participatory Rural Appraisal, PRA) a nemzetközi fejlesztésben használt módszer, amelynek 

során az érintett emberek véleményét és meglátásait is beépítik a fejlesztési programokba. – a szerkesztő megjegyzése

A testtérképek segítségével megismerhetjük az emberek saját testükről alkotott képét  

és azokat a magyarázó modelleket, amelyeket az emberek az egészségügyi dolgozókkal tör-

ténő találkozások során használnak. Ezeknek az információknak a vizuális megjelenítése segít-

het tisztázni a kétértelműségeket, és gyors, közös vonatkoztatási pontot biztosít. Ha az embe-

rek saját testükről alkotott elképzeléseit használjuk kiindulópontként bizonyos orvosi kérdések 

vizsgálatakor, akkor a testtérképezés lehetővé teszi, hogy az egyébként lehetségesnél kevésbé  

irányító módon készítsünk interjút. Így az emberek saját osztályozási rendszere és vizuális leírá-

sai képezhetik a (vissza)kérdezés alapját.

A testtérképeket egyének vagy csoportok közösen is elkészíthetik fókuszcsoportok vagy 

műhelybeszélgetések során. Ily módon olyan elképzeléseket és kérdéseket is meg lehet vizs-

gálni, amelyeket pusztán szóbeli beszélgetések révén nehezebb lenne megismerni.

Háttér

A vizsgálat, amelyre támaszkodom, a test helyi értelmezéseit vizsgálta annak érdekében, 

hogy megtaláljuk a helyi tudás és a nem helyiek által alkalmazott fogamzásgátlásra vonatkozó 

nyugati orvosi magyarázatok összeegyeztetésének módját. Kísérletet tettem a szexuális felvi-

lágosításra abban az iskolában, ahol tanítottam és ez vezetett ahhoz, hogy interjút készítsek  

az általam tanított lányok nőrokonaival és beszélgessek velük a fogamzásgátlásról. A nők  

beavattak a félelmeikbe, elmondták a fogamzásgátló tablettával kapcsolatos pletykákat, és  

további információkat kértek tőlem. Hamar rájöttem, hogy én csak olyan információkat tudok 

adni, amelyek a test és a testi folyamatok nyugati orvosi modelljét használják és amelyek nem 

tűntek alkalmasnak arra, hogy megfelelő választ adjak a kérdéseikre.

A Zimbabwe vidéki területein élő nők sokféle forrásból szereznek ismereteket a testük-

ről: a táplálékul szolgáló háziállatok feldolgozása révén, a társaikkal folytatott beszélgetésekből,  

az idősebb nőrokonok tanácsaiból, a terhességhez kapcsolódó tapasztalatokból, a médiából, 

valamint az egészségügyi szolgáltatókkal létesített kölcsönös kapcsolatok révén. Két különböző 

területen élő nőkkel készítettem interjút arról, hogy mit mondtak nekik, és ők maguk mit gon-

dolnak a fogamzásgátló tablettáról. A cél az volt, hogy megvizsgáljam, hogyan értelmezik az 

ismeretterjesztő üzeneteket a tudásszerzés e szélesebb hálózatán belül. Azt tapasztaltam, hogy 

az értelmezések bizonyos hasonlóságot mutatnak attól függetlenül is, hogy a nők a kórházaktól, 

klinikáktól vagy az ismeretterjesztést végző helyi szakemberektől kapták-e az információkat.

Néhány nő nem kapott magyarázatot, csak instrukciókat, mégis egyértelmű elképzelései 

voltak a fogamzásgátlók működéséről. Több nő elmondta nekem, hogy mit mondtak nekik, 

majd megvitatták a témával kapcsolatos saját elméleteiket. Nyilvánvaló volt, hogy pusztán inst-

rukciókat adni nem elegendő. Amellett, hogy a nők egyértelműen megosztották egymással  

a fogamzásgátlással kapcsolatos tudásukat, azt is észrevettem, hogy néhány nőnek az egész-

ségügyi dolgozók (a klinikákon dolgozó nővérek és az ún. helyi közösségi terjesztők3) olyan 

3 Angolul: community-based distribution agent (CBD) – helyi lakosok, akiket arra képeznek ki, hogy családtervezé-

si szolgáltatásokat nyújtsanak, valamint információt szolgáltassanak a helyi közösség tagjainak a fogamzásgátlásról.  

– a szerkesztő megjegyzése
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magyarázatokat adtak, amelyek jobban megfeleltek a helyi ismereteknek, mint a nyugati orvosi 

modellnek.

Az egyik helyi közösségi terjesztővel készített interjúm során kiderült, hogy mindenki  

nagyon is tisztában van azzal, hogy a nekik tanított nyugati orvosi értelmezés nem egyeztethető 

össze a térségben élő nők tudásával. A következőket mondta nekem: „Mindent megtanultam  

a fogamzásgátlásról egy tanfolyamon. De hogyan beszéljek ezekről a dolgokról az itt élő nőknek? 

Ők nem tanultak. Nem értik, ha a petefészekről beszélek.” Ezt a kutatást éppen az inspirálta, 

ahogyan ez a szakember felismerte, hogy milyen nehéz megtalálni a megfelelő magyarázatot  

és közben igyekezett kapcsolatot teremteni aközött, amit tanítottak neki, és amit tudott.

A testtérképezés alkalmazása a kutatásban és az ismeretterjesztésben

A testtérképeket a nőkkel egyenként és a nőkből álló, életkor szerint kialakított fókusz-

csoportokkal, műhelymunka keretében folytatott beszélgetések során használtuk. A térképeket  

általában bottal rajzolták a földre, majd lemásolták, vagy közvetlenül papírra rajzolták. A kezdeti 

megbeszélést követően arra kértem a nőket, hogy rajzolják le, hol történik a fogamzás, és mu-

tassák be a megtermékenyítéstől a születésig tartó folyamatokat, visszautalva az általuk rajzolt 

struktúrákra (lásd az 1. ábrát). Ezt követően részletesebb interjúra került sor a térképpel kapcso-

latban, és vita bontakozott ki a fogamzásgátlás módszereiről.

Később a műhelymunkák során a nők hasonló korúakból álló kis csoportokba kerültek  

és arra kértem őket, hogy rajzoljanak együtt egy térképet. E feladat során élénk vita alakult ki.  

Bár gyakran a „legtanultabbnak” tartott csoporttag fogta a tollat, de mivel korábban az interjúk 

során már minden nő elkészítette a saját rajzát, valamivel magabiztosabban mutatták be az el-

képzeléseiket. A csoport által rajzolt térképek gyakran a domináns tagok elképzeléseit tükrözik 

arról, hogy mit is kellene megmutatni. Ebben az esetben azonban az egyéni térképek azt is meg-

mutatták, hogy az egyes emberek mit kívántak nekem megjeleníteni. A csoportos térképkészí-

tési feladat lehetővé tette, hogy megfigyeljem a nők közötti interakciókat és azt, hogyan alakul 

ki a közös alkotás – vagyis, hogy mit szerettek volna megmutatni egymásnak. A 2. ábrán látható 

néhány példa a csoportok által készített térképekre.

A térképek ilyen módon történő felhasználásával világossá vált, hogy a nők a nyugati  

tudományos leírásoktól gyakran jelentősen eltérő leírást adnak a testükről. Például több leírás-

ban is úgy működött a méh (chibereko), mint egy „kapu”, amelyen áthalad a sperma és végül 

az érett magzat, és amelynek fő funkciója a testben lévő vér szabályozása. A magzatot gyakran 

úgy képzelték el, mint ami egy butiro nevű struktúrában növekszik a chiberekón kívül, amelyet 

magzatburokként határoztak meg. Sok nő mondta, hogy csak kevés mafundo (egyes számban 

fundo) van, amelyek a magyarázatuk szerint petesejtek, és ezeket gyakran kicsi, gyermekszerű 

struktúrákként írtak le. A mafundo helyét sok esetben a chiberekón belül jelölték meg, vagy más 

esetekben azon kívül, különböző elrendeződésekben (1. ábra). Ezek a leírások hatással voltak 

arra, ahogyan a nők a nem helyiek által alkalmazott fogamzásgátlásról kapott információkat  

értelmezték, valamint azok elfogadására és felhasználására is.

1. és 2. ábra: egyéni és csoportos testtérképek4

4 Az 1. ábrán az egyénileg készített testtérképek példái láthatók. Ezen a fogamzással kapcsolatos rajzok és a zimbabwei nők 

által használt kifejezések szerepelnek. A 2. ábrán a csoportok által készített térképek láthatók, amelyek a terhességgel és 

a fogamzásgátlással kapcsolatos elképzeléseiket ábrázolják. Ezek alapján vitatták meg a fogamzásgátlással kapcsolatos 

kérdéseket. – a fordító megjegyzése
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Ennek szemléltetésére hasznos lehet megnézni néhány példát arra, hogy hogyan  

értelmezik a fogamzásgátló tablettát. A legelterjedtebb magyarázat szerint a fogamzásgátló  

tabletta – mechanikusan vagy a vérben kifejtett hatása révén – „elűzi a spermát”. Ez a tab-

letta rendszertelen használatához vezethet, és vezetett is néhány olyan nő esetében, akinek 

a férje vendégmunkásként dolgozott valahol máshol. Köztudott dolognak tűnt, hogy ha valaki 

szex után bevesz egy maréknyi tablettát – az „esemény utáni” hatás – akkor azzal megelőzheti  

a terhességet. Nem volt egyértelmű, hogy a valóságban ezt mennyire gyakorolták, bár azzal 

tisztában voltam, hogy az iskolás lányok körében ez bevett szokás.

Néhány nő azt mondta, hogy a tabletta megöli a mafundót, amit a fogamzásgátlás ellen-

zői érvként hoztak fel, azok pedig, akik nem akartak több gyermeket, pozitívumnak tekintettek. 

Más nők és férjeik körében ez a magyarázat pletykákat szült és aggodalmat keltett. Mások 

szerint a tabletta „gyengíti” a méhet. Ez összefüggött azzal, hogy a megfigyelések szerint  

a nők gyakrabban fordultak a helyi gyógyfüvesekhez „erősítő” kezelésekért, amikor teherbe 

kívántak esni és ezért aggodalom forrását jelentette. Végül pedig néhány nő azt állította, hogy 

a tabletta „megvédi a mafundót a megtermékenyüléstől”. Nagyon gyakoriak voltak a tablettá-

nak a menstruációra gyakorolt hatásával kapcsolatos aggodalmak, amire a tájékoztatás során 

ritkán fordítanak figyelmet.

Az elképzelések között gyakran jelentős különbségek mutatkoztak, ahogyan az az 1.  

ábrából is kiderül. Azonban elegendő közös pont rajzolódott ki ahhoz, hogy a fogamzásgát-

lás magyarázatait a nők tudásanyagára vonatkoztatva, ugyanakkor a nyugati orvosi modell-

hez igazítva lehessen kidolgozni. A testtérképeket a releváns információk összegyűjtésére és  

hivatkozási alapként is használtuk ahhoz, hogy megoldásokat próbáljunk ki számos nő körében. 

Ezáltal gyorsan fel lehetett mérni, hogy megfelelőek-e az üzenetek, valamint fel lehetett tárni  

a nők aggodalmait a nem helyiek által alkalmazott fogamzásgátlással kapcsolatban.

Az elképzelések megosztása

Több nő ekkor rajzolt életében először bármit is, és a legtöbbjük ekkor gondolkodott el 

először a saját belső anatómiáján. Annak ellenére, hogy fiziológiát tanultam és természettudo-

mányt oktattam, hozzájuk hasonlóan én is ekkor gondolkodtam el először azon az ábrázoláson, 

amelynek elkészítésére megtanítottak. Mielőtt elkezdtem alkalmazni a testtérképezést, számos 

feltételezésem volt bizonyos szervek, például a méh működésével kapcsolatban, és értetlenül 

hallgattam a nők által elmondottakat. Világossá vált, hogy számos elfogult megközelítést vittem 

a kutatásba. A gyakorlat fontos részét képezte, hogy hangsúlyt fektettem arra, hogy a folyama-

tokat azokon a struktúrákon belül helyezzem el, amelyeket maguk a nők adtak. Ez segített elke-

rülni a hivatkozásaikkal kapcsolatos előítéleteket. Beszélgetéseink szélesebb körűvé váltak, mint 

ahogy azt eredetileg elképzeltem.

A legtöbb nő szívesen rajzolta le a térképeket, bár néhányukat bátorítani kellett, hogy 

felfedjék azt, amit „tudatlanságnak” tartottak. Fontos volt hangsúlyozni, hogy ez nem egy teszt 

arról, hogy „jól” meg tudják-e csinálni, hanem egy módja annak, hogy megismerjem az elkép-

zeléseiket. Ez kérdéseket vet fel azzal a helyzettel kapcsolatban, amelyben a nők a térképeket 

rajzolták, valamint a találkozás dinamikájával és azzal kapcsolatban, hogy mit gondoltak,  

mi a célom a feladattal. Eleinte olyan feltételezések születtek, hogy európaiként és tanérként 

állítólag „magasabb szintű” tudással rendelkezem. A nők hangot adtak az azzal kapcsola-

tos félelmeiknek, hogy a könyvekből szerzett tudásom alapján ítélem majd meg az ábráikat,  

és butának vagy tudatlannak fogom tartani őket.

Az egyik módszer arra, hogy elérjem, hogy a térképkészítés kevésbé legyen ijesztő szá-

mukra az volt, hogy megosztottam velük a saját tudatlanságomat. Gyermektelen nőként még 

sok tanulnivalóm volt. Az, hogy a nők után én is lerajzoltam a saját verziómat, és azt is megvi-

tattuk, vitákat ösztönzött a rajzok különbségeiről. A nők interjút készítettek velem a saját térké-

pemmel kapcsolatban, amelyet úgy készítettem el, hogy az a lehető legjobban megközelítse  

a családtervezéssel kapcsolatos oktatásban használt képeket. Ez jó módszernek bizonyult 

arra, hogy megfigyeljem az ilyen ábrázolásra adott reakciókat. A saját konkrét kulturális  

tapasztalataimmal is hozzá tudtam járulni az eszmecseréhez, ami további felismeréseket 

eredményezett. A nők nem puszta informátorok, hanem résztvevők lettek abban, amit azután 

„az elképzelések megosztásának” neveztünk.

Testtérképek használata: megfontolandó kérdések

A rajzokkal kapcsolatban három dolgot érdemes kiemelni. Először is, fennáll annak  

lehetősége, hogy a nők egyszeri, rögtönzött rajzokat készítenek azért, hogy megfeleljenek az 

elvárásaimnak. Ezt a lehetőséget elvetettem, amikor szabályosan ismétlődő hasonlóságok 

tűntek ki a rajzokból. Másodszor pedig figyelmet igényel a feladat értelmezésének kérdése.  

A testtérképek és az interjúk során a testi folyamatokkal kapcsolatban megfogalmazott állítá-

sok nemcsak egy adott kulturális kontextus termékei, hanem a találkozások során egymásra 

gyakorolt hatások eredményei is. Nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, az ilyen interjú-

kat kellő érzékenységgel kezeljük és a „tudatlanságot” és a „tudást” is megosszuk egymással. 

Harmadszor pedig, és erre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni, magukat az ábrákat a testtér-

képezés által támogatott beszélgetések keretein belül kell értelmezni. A térkép átbeszélése 

kulcsszerepet játszik ebben a gyakorlatban, amelyben a térkép szerepe csupán az. hogy újabb 

magyarázatra váró témákat vessen fel.

Tanulságok

A testtérképek ebben az esetben elvezettek a nők testükről alkotott képének megismeré-

séhez, és segítségükkel helyben értelmes magyarázatokat találtunk. A térképek segítségével 

és azáltal, hogy a nők saját fogalmait és kifejezésit használtuk, a leírások ellentmondásosnak 

tűnő vonatkozásait a tágabb társadalmi folyamatok tekintetében is el lehetett helyezni, mint 

például a férfiakkal való kapcsolat és a közösségen belüli elvárások. A fogamzásgátlás káros 

hatásairól szóló pletykák, valamint a fogamzásgátlók működésének magyarázatai „értelmet 

nyertek” e tágabb vonatkoztatási rendszerben. A térképek arra szolgáltak, hogy az interjúk 

ne legyenek indokolatlanul tolakodóak, ugyanakkor a biológiai kérdéseken túlmutató megvita-

tandó témákat vetettek fel.
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Ha az interjúk csak szóbeli leírások alapján folytak volna, akkor a nők által használt 

modellek összetettségéről kevés derült volna ki. Túl könnyen zavarosnak tekinthettük volna 

a magyarázatokat, nem pedig másfajta lehetséges értelmezéseknek. A nyugati tudományos 

elképzelések és a nők elképzelési közötti legfőbb különbségeket elfedte volna az, hogy felté-

teleztük a közös vonatkoztatási keretet. Ráadásul előfordulhatott volna, hogy a beszélgetések  

a fizikai szempontok vizsgálatára korlátozódnak anélkül, hogy feltárnák a társadalmi kérdése-

ket és kapcsolatokat. Számos olyan fontos társadalmi kérdés merült fel, amelyek egyébként 

talán elkerülték volna a figyelmüket.

Kapcsolatok kialakítása a helyi tudás és a nyugati tudomány között

Nyilván elég komoly szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy arra kérjük az egészség-

ügyi szakembereket, vegyék komolyan az emberek testükről alkotott modelljeit akkor is, ha azok 

a nyugati orvoslás szempontjából egyértelműen tévesek. A test nyugati tudományos modelljeire 

gyakran úgy tekintenek — a tapasztalatoktól és a társadalmi kapcsolatoktól elvonatkoztatva —, 

mintha azok kulturális szempontból semlegesek lennének. E téren jelentős párhuzamok mu-

tatkoznak azzal, ahogyan a mezőgazdasági ismeretekhez és azok terjesztéséhez viszonyulnak. 

Az anatómiáról, akárcsak az agrártudományról azt feltételezik, hogy az egy „objektív”, tényeken 

alapuló tantárgy, ami az egyetlen olyan helyes elképzelést nyújtja, amelynek a többi megfe-

leltethető, vagy amelyhez képest a többi hiányosnak bizonyulhat. Ha úgy tekintünk a vidéken 

élő, gyakran írástudatlan emberek tudására, mint a kutatás és fejlesztés legitim alapjára, akkor  

az azt is jelenti, hogy a testre sem úgy tekintünk, mint valami „objektíven” megismerhető dologra, 

hanem megvizsgáljuk azt, hogy hogyan mutatják be az emberek a tudásukat, és hogy milyen 

sokféle tudás is van (ideértve az erre épülő cselekvést).

Ezenkívül meg kell vizsgálni a hatalom kérdéseit is akkor, amikor az ismeretterjesztés so-

rán kifejezetten nyugati tudományos megközelítéseket használnak. A vidéken élő emberek tu-

dásának komolyan vétele úgy is értelmezhető az ismeretterjesztést végző helyi szakemberek 

szempontjából, hogy ők lemondanak a társadalmi rangjuk egy fontos forrásáról. A szemléletvál-

tás talán könnyebben elérhető, mint a viselkedésbeli változás, a kettő ugyanis nem feltétlenül jár 

együtt. Figyelembe kell venni a nyugati tudomány és a helyi tudás közötti aszimmetrikus, a helyi 

szereplők által alakított hatalmi viszony történetét. Ez annyira áthat mindent, hogy a hatalmon  

lévők „megértésre” irányuló, jó szándékú kísérletei szükségszerűen és mindig az egyenlőtlen-

ségi viszonyokon belül találhatóak. Az ezt érintő fontos kérdéseket itt most nem tudjuk részle-

tesebben vizsgálni, de kiemeljük, hogy ezek jelentős hatást gyakorolnak az őslakosok szaktudá-

sára5 épülő megközelítésekre.

A felfogások sok esetben gyökeresen eltérnek a nyugati orvosi modelltől, és a példákat 

nem is kell az Egyesült Királyságnál messzebb keresnünk. Most egy gyakorlati szempontra  

szeretnék rámutatni. A tudás olyan megközelítése, amely csak a valóságtól elvonatkoztatott, 

technikai jellegű tényeket veszi figyelembe, nyilvánvalóan nem elegendő. Stratégiákra van szük- 

5 Angolul: Indigenous technical knowledge (ITK) – a helyi emberek és közösségek által a helyi környezetről létrehozott, 

használt és terjesztett tudás – a szerkesztő megjegyzése

ség ahhoz, hogy feltárjuk az eltéréseket a tekintetben, hogy az emberek hogyan értelmezik  

a kapott információkat, és hogyan cselekszenek azok alapján, és ahhoz is, hogy megpróbáljuk  

elérni a kívánt viselkedésbeli változásokat (például vízforralás a csecsemők számára, óvszer- 

használat stb.). Amennyiben a beavatkozások a nyugati tudományos megközelítések vagy tech- 

nológiák alkalmazásával járnak, akkor meg kell oldani azokat a problémákat, amelyek amiatt 

merülnek fel a gyakorlatban, hogy a különböző tudásformák összeegyeztethetetlenek.

Nincs sok értelme az emberek „átképzésének”, ha az elképzeléseik nem károsak. Ugyan-

így nincs sok értelme elutasítani a helyi metaforák és fogalmak használatát, ha ezek jelen-

tik a szükséges tájékoztatás eszközeit, még ha egészen más előfeltevéseken is alapulnak.  

Ez nem azt jelenti, hogy meg sem kell próbálni tájékoztatni az embereket, vagy nem kell  

felhívni a figyelmüket arra, hogy egyes elképzeléseik ártalmasak lehetnek a saját vagy mások 

egészségére. Amire ezzel utalok, az nem a nyugati orvosi elképzeléseknek a helyi elképzelé-

sekkel való helyettesítése, hanem egy olyan folyamat, amely – amennyiben lehetséges – hidat 

épít a helyi tudás és kifejezésmód építőköveinek felhasználásával, hogy azután olyan elképze-

léseket alakítson ki, amelyeknek helyi szempontból is „van értelmük”.

A testtérképek, ahogyan arra már utaltam, a kommunikáció megkönnyítésének egyik lehet-

séges stratégiáját képviselik. A testtérképezés így egy olyan módszer keretében használt eszköz, 

amelynek célja, hogy mindenki megfelelő információkhoz jusson. Az itt felvetett kérdésekre való 

tekintettel azonban egyértelmű, hogy a módszer alkalmazásához meg kell kérdőjelezni a mód-

szer alkalmazóinak néhány alapfeltevését. Befejezésképpen a részvételi vagy gyors vidékfelmé-

rést végző szakemberek képzésével kapcsolatos kérdéseket szeretném megvizsgálni.

Változó szemléletmódok: a képzésre vonatkozó kérdések

A részvételi vagy gyors vidékfelmérési gyakorlatok elindultak azon az úton, hogy meg-

vizsgálják az úgynevezett „érdekes meggyőződéseket és gyakorlatokat”. A nyugati tudományos 

elfogultság gyakran ahhoz vezetett, hogy az ilyen gyakorlatoknak csak azokat a vonatkozásait 

vizsgálták meg, amelyek megközelítésükben és tartalmukban is megfelelnek a nyugati szem-

léletmódon alapuló gyakorlatoknak. Ez gyakran azzal járt, hogy kikerülték azokat a kérdéseket, 

amelyek a tudással mint a társadalmi folyamatok részével kapcsolatosak, továbbá nem kérdője-

lezték meg azt a nyugati tudományról alkotott nézetet sem, miszerint az a történések egyetlen, 

általánosan „helyes” értelmezése.

A részvételi vagy gyors vidékfelmérések során készült beszámolókból kiderül, hogy az ilyen 

„meggyőződések” felszínre hozása a képzés során szinte katartikus élményt nyújt. Bár egy ilyen 

gyakorlatot olyan eszközzé lehetne fejleszteni, amely elősegíti a legkülönfélébb hátterű emberek 

által használt sokféle tudás iránti fogékonyság kialakítását, úgy tűnik, hogy eddig még nem ju-

tottak el. A meglehetősen elvont felsorolások a tudást nemcsak annak kontextusától, de a tudás 

hordozóitól is elválasztják. Kétségtelenül nem foglalkozik a „szakemberek” más tudásformákkal 

kapcsolatos előítéleteivel és azt sem vizsgálja, hogy a képzés résztvevői hogyan viszonyulnak 

a beszélgetések során megfogalmazott állításokhoz. Az ilyen „meggyőződések” is azoknak  

a társadalmi folyamatoknak a részét képezik, mint maguk a képzés résztvevői.
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Egy részvételi vagy gyors vidékfelmérésről szóló képzésben sokféle ember vehet részt, 

akik mindegyike különböző típusú – szakmai, kulturális vagy tapasztalati – tudás elsajátításá-

val kapcsolatos tapasztalatokkal rendelkezik. A résztvevők saját tudására jellemző sokféleség 

feltárása az első lépés ahhoz, hogy fogékonnyá tegyük őket arra, hogy hogyan lehet mások  

tudását a fejlesztési munka alapjául felhasználni. Amennyiben azok, akik formális képzésben  

részesültek a nyugati tudományos ismeretek területén sokszor nemcsak a vidéki emberekhez, 

de az ismeretterjesztést végző „kevésbé képzett” szakemberekhez képest is magasabb rendű-

nek érzik magukat, akkor számos különböző stratégiára van szükség ahhoz, hogy megkönnyít-

sük a tudásmegosztást.

Arra kérni egy különböző emberekből álló, vegyes összetételű csoportot, hogy rajzoljon 

testtérképeket, kezdetben ijesztő lehet, ha nem tesszük fel előtte a tudásformákkal kapcso-

latos kérdéseket. Egy olyan egyszerű példa, mint a megfázás, elvezethet a testtel kapcsolatos 

ismeretek forrásainak megvitatásához. Ennek az lenne a célja, hogy rávilágítson arra, hogy az 

emberek többféle módon szerezhetnek be és birtokolhatnak információkat. Ahelyett, hogy bizo-

nyos elképzeléseket helyesnek vagy helytelennek, vagy éppen egységes és összefüggő „tények”  

sorozatának tekintenénk, inkább megvizsgálhatnánk azokat a – sokszor egymásnak ellentmondó, 

illetve egymáshoz kapcsolódó – ismereteket, amelyekkel az emberek egyidejűleg rendelkez-

hetnek. A képzés résztvevői hálózati vagy folyamattérképek készítése révén megismerhetik  

a különböző tudásformák és gyakorlatok forrásainak és összefüggéseinek ábrázolási módjait.

Ezt követően a testtérképek segítségével mélyrehatóbban megvizsgálhatnak további 

kérdéseket, amelyhez most néhány rövid javaslat következik. Térképeket nemcsak a tanulók,  

hanem az oktatóik is rajzolhatnak, hogy megmutassák, milyen sokféle változatot készítenek még 

az úgynevezett „szakemberek” is. Vagy meg lehet kérni a tanulókat, hogy rajzoljanak térképeket 

úgy, mintha annak a közösségnek a tagjai lennének, amelyben dolgoznak. Ez olyan megoldá-

sokat eredményezne, amelyek a képzés résztvevőinek képét tükröznék azokról az emberekről, 

akikkel együtt dolgoznak, és tükröznék ugyanakkor minden bizonnyal a saját elképzeléseiket is. 

Lehet, hogy ez kevésbé ijesztő egy vegyes összetételű csoport számára.

Az ilyen térképek segítségével több kérdést is megvizsgálhatunk azon túlmenően, hogy 

mit tartalmaznak maguk a térképek:

a térképek készítésének kontextusát és az emberek saját elképzeléseik  

felfedésével kapcsolatban érzett szorongásait;

azt, hogy szerintük mit várnak tőlük, és hogy hogyan készítették el a rajzaikat,  

hogy ennek az elvárásnak megfeleljenek;

a könyvekből szerzett tudás és a testükkel kapcsolatos saját tapasztalataik  

közötti kapcsolatot;

azt, hogy a különböző helyzetekben hogyan közlik elképzeléseiket másokkal  

(pl. a társaikkal, rokonaikkal, orvosokkal, valamint azokkal, akikkel együtt dolgoznak) 

– azaz az elképzelések összeegyeztetésének különböző módjait;

azt, hogy milyen kapcsolatban áll a lerajzolt térkép azzal, amit az emberek ténylegesen 

tesznek; azt, hogy milyen ellentmondások vannak aközött, amit az emberek másoknak 

mondanak arról, hogy mit tudnak, amit szerintük tudnak, és amit tesznek; valamint

egyéb felmerülő kérdéseket is.

Ha a képzés résztvevői megvizsgálják a tudás és a cselekvés összetettségét, talán 

konstruktívabban és számukra kevésbé ijesztő módon tudnak a saját és társaik tapasztalata-

iból meríteni. Egy ilyen gyakorlat felkészítené őket a terepmunkára, valamint kiindulási alapot 

jelentene az elképzelések összeegyeztetésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdések 

vizsgálatához is. Ennek a folyamatnak a műhelymunkába való beemelése lehetővé tenné a 

kommunikációs kérdések alaposabb vizsgálatát. Ezenkívül a bármely „közösségben” fellel-

hető különböző értelmezések fontos képzési szempontként emelhetők ki a terepmunka során, 

ami a különbözőség feltárását eredményezi. A testtérképezés leginkább arra adhat módot, 

hogy a képzés résztvevőinek saját tudását mint önmagában létező erőforrást irányítottabb  

és még inkább személyre szabott módon szilárdítsuk meg annál, mintha véletlenszerű utalá-

sokat tennénk „érdekes meggyőződésekre és gyakorlatokra”.

Egyéb alkalmazási lehetőségek

Ez a módszer számos alkalmazási lehetőséget kínál az egészségügy területén. Például  

a következőket: a magzat növekedési szakaszainak feltérképezése, megvitatandó témák felve-

tése a szülés előtti gondozástól kezdve a terhesség alatti táplálékforrásokig; annak tisztázása, 

hogy a betegek mire számíthatanak, ha műtéti beavatkozáson esnek át, vagy mit várnak az olyan 

önkéntes sebészeti beavatkozásoktól, mint a vazektómia6 vagy a petevezeték elkötése; valamint  

a rákos megbetegedések, szívbetegségek, bél- és gyomorbetegségek stb. észlelése.

A testtérképezés lehetővé teszi, hogy az emberek elmondják a folyamatokkal és struktúrák-

kal kapcsolatos saját elképzeléseiket, valamint, hogy átgondolják és kifejezzék az aggodalmaikat. 

Saját tudásuk alapul szolgálhat ahhoz, hogy aktívan részt vegyenek az információnyújtásban, 

amelyre a szolgáltatások igénybevevőinek, az egészségügyi dolgozóknak és az egészségügyi 

ellátást nyújtóknak is szükségük van a hatékony egészségügyi ellátás kiterjesztéséhez.7

Fordította: Török Ágnes

 

6 Olyan fogamzásgátló módszer, amelynek során mindkét ondóvezetéket átvágják. – a szerkesztő megjegyzése
7 Köszönetnyilvánítás: Hálás vagyok a mazvihwai nőknek, hogy megosztották velem az elképzeléseiket, ami lehetővé 

tette ezt a munkát. Hálás vagyok Carol MacCormacknak is, amiért először hívta fel a figyelmemet erre a módszerre,  

és a Simon Population Trustnak, amiért anyagi támogatást nyújtott a cikk alapjául szolgáló kutatáshoz.
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Mi az a részvételi videó?

Shaw és Robertson (1997) a videókészítésnek a nemzetközi fejlesztésben történő felhasz-

nálásáról szóló gyakorlati útmutatójukban úgy írják le a részvételi videókészítést, mint amely  

a kritikai tudatossághoz1 hasonló folyamatot használ. Ez utóbbi mellett Freire érvel Az elnyomot-

tak pedagógiája (1970) című könyvében. Úgy találták, hogy a saját társadalmi körülményeikről 

szóló film készítése során a résztvevők megtanulják használni a kamerát arra, hogy kritikusab-

ban „olvassák a világot”, reflektáljanak a társadalmi igazságtalanság okaira, és jobban megfogal-

mazzák azt a változást, amit látni szeretnének. A kritikai hangnak és a felszabadító szándéknak 

erre a freirei logikájára hivatkozik a részvételi videókészítés összes többi alapvető szövege is, 

beleértve Braden és Huong (1998), valamint Lunch és Lunch (2006) műveit. 

Shaw és Robertson (1997) a részvételi videókészítést olyan tevékenységként írja le, 

amit túlnyomórészt hátrányos helyzetű és a társadalom peremére szorult csoportok körében 

használnak, és ami „a videót társadalmi és közösségi alapú eszközként használja az egyéni 

és csoportos fejlesztéshez ... magabiztosságuk és önbecsülésük fejlesztésére, kreatív kife-

jezésük bátorítására, kritikai tudatosságuk kifejlesztésére és a másokkal való kommunikáció 

támogatására” (p. 11).

Nincs azonban általánosan elfogadott meghatározás arra vonatkozóan, hogy mi minősül 

részvételi videókészítésnek. A kifejezést számos, egymástól teljesen eltérő gyakorlat leírására 

használják, ugyanakkor sokszor nem ekként írják le a videónak olyan társadalmi helyzetek-

ben történő felhasználásait sem, amik szoros viszonyban állnak a részvételi videókészítéssel.  

A meglévő részvételi videókészítési folyamatok sokféleségét tükrözve gyakorlati szakemberek 

egy hálózata (PV-NET, 2008) a részvételi videókészítést úgy határozta meg, mint „egy csoporttal 

vagy közösséggel való együttműködésen alapuló megközelítést saját filmjük megformálásában  

és létrehozásában annak érdekében, hogy tér nyíljon a tanulásra és kommunikációra, vala-

mint, hogy lehetővé váljon a pozitív változás és átalakulás”. Ebben az írásban ezt a meghatá-

rozást fogjuk használni. 

A részvételi videókészítés története

A részvételen alapuló videókészítés legkorábbi feljegyzett példája talán az Új-Fundland-i 

Fogo-sziget2 lakóinak 1967-es munkája Donald Snowden és Colin Low közreműködésével.  

A filmkészítők arra törekedtek, hogy bemutassák: a szegénységet nem lehet egyszerűen gazda-

sági nélkülözéssé leegyszerűsíteni, és olyan tényezőkkel is foglalkozni kell, mint a vidéki elszige-

teltség és az információhoz és kommunikációs felületekhez való hozzáférés. Az ún. Fogo-folya-

mat azzal kezdődött, hogy filmre vették a közösség tagjainak nézeteit, majd ezeket levetítették 

a sziget más elszigetelt közösségeinek. Összesen 3000 szigetlakónak (a teljes népesség 60%-

ának) vetítették le a filmet harmincöt alkalom során, amelynek kapcsán számos kulcsfontosságú 

1 A kritikai tudatosság a világ mélyreható megértésére összpontosít, lehetővé téve a társadalmi és politikai ellentmondások 

érzékelését és feltárását, valamint az elnyomó elemek elleni fellépést. – a fordító megjegyzése
2 Az Atlanti-óceán északi részén fekvő, Kanadához tartozó sziget. – a szerkesztő megjegyzése

közös problémát azonosítottak. A szigetlakók filmjét ezután bemutatták Kanada miniszterelnö-

kének, a halászati miniszter pedig videóra vette a saját válaszát, hogy azt le lehessen játszani  

a közösségnek. Ebből a párbeszédből alakult ki a sziget fejlesztésének átdolgozott programja. 

A Fogo-folyamat mintapéldája lett annak, ahogyan a kommunikációt a fejlesztésben lehet 

használni – amikor a média a párbeszéd és a társadalmi változások előmozdítását szolgálja –  

és azóta a világ számos pontján alkalmazzák. 

 A részvételi videókészítés gyakorlatának alternatív gyökerei az 1970-es évek közös-

ségi művészeti mozgalmában és Paulo Freire (1970) elméleti gyakorlatában találhatók. Show és  

Robertson (1997) megjegyzik, hogy az 1970-es évek elején közösségi munkások, szociális 

munkások és közösségi művészettel dolgozó szakemberek felismerték a videóban a társadalmi  

cselekvés és fejlődés lehetőségét, ami hozzájárult az élénk független videós szektor kialakulá-

sához az Egyesült Királyságban és más országokban is. A munka nagy részében a videót esz-

közként használták annak érdekében, hogy az egyes csoportok kritikai módon reflektálhassanak 

saját társadalmi körülményeikre és közösen tudjanak fellépni az igazságtalanságok ellen. Freire 

cselekvésre építő reflexiós gyakorlata eszköz a világ megfejtéséhez, az elnyomás és emberte-

lenség mechanizmusainak megragadásához, valamint, hogy az elnyomottakat képessé váljanak 

arra, hogy értelmezzék és megváltoztassák a saját valóságukat. 

Míg az 1970-es és 1980-as években a részvételi videókészítést az átalakító jellegű tár-

sadalmi változás elősegítésére irányuló kritikai szándék jellemezte, ez az 1990-es években  

veszélybe került, amikor a részvételi módszereket a neoliberális3 intézmények, köztük a Világ-

bank is magukévá tették, illetve sok intézményi finanszírozó a részvételt határozta meg a pénz-

ügyi támogatás feltételeként. Ennek a felülről jövő „kötelező részvételnek” a „zsarnoksága” arra 

kényszerítette a nemzetközi fejlesztésben résztvevőket, hogy azt állítsák, minden kezdeménye-

zésük „részvételi”. Annak érdekében, hogy megfeleljenek a finanszírozói követelményeknek,  

a projekttervekben és a pályázatokban megszaporodtak a színlelt és jelképes „részvételi” köve-

telések. Ennek a „kötelező részvételnek” a hatása a gyakorlatban magában foglalt néhány úgy-

nevezett részvételi videókészítést is, amiknek azonban nem volt szándékuk a valódi átalakítás. 

Előfordult olyan eset is, amikor a „részvételi videókészítést” azért rendelték meg, hogy legitimál-

janak egy felülről lefelé szervezett folyamatot. 

 A közelmúltban összehangolt kísérlet történt arra, hogy újraalkossák és helyreállítsák 

azt a részvételi gyakorlatot, amelynek célja a társadalmi átalakítás és amely valóban fejleszti  

a kritikai tudatosságot (Benest, 2010) és a politikai cselekvőképességet. Ez a mozgalom a „zsar-

nokságtól az átalakításig” (Hickey & Mohan, 2004) nem tagadja, hogy az álrészvételiséggel  

korábban sok rossz és kontraproduktív gyakorlatot tudtak elrejteni és azt sem, hogy ez még ma 

is előfordul. Amit viszont tagad, az az, hogy bármilyen hamis részvétel léte elvenné a hiteles 

részvétel értékét vagy csökkentené a benne rejlő felszabadítás lehetőségét, ha például olyan 

 

3 A neoliberalizmus olyan gazdasági és politikai irányvonal, amely a szabad, beavatkozás nélküli piaci működést pártolja 

és leépíti az állami újraelosztást. – a szerkesztő megjegyzése
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alulról szerveződő női szervezetek kezében van, mint például a Video SEWA4 vagy Deccan  

Development Society (Dekkán Fejlesztési Társaság)5. 

A részvételi videó használatának folyamata

Annak ellenére, hogy nincs pontosan meghatározott vagy egyetemesen elfogadott  

„helyes módja” a részvételi videókészítésnek, mégis fel lehet vázolni a részvételi videófolyamat 

néhány közös alkotóelemét, amint azt például a Shaw és Robertson (1997) vagy Lunch és Lunch 

(2006) által írt gyakorlati útmutatók is teszik. Megérkezik egy facilitátor vagy csapat a film elké-

szítéséhez szükséges felszerelésekkel. A csoport résztvevői az őket érintő társadalmi kérdése-

ket megvitatják, miközben gyakorlati feladatok során megismerkednek a kamerák, az állványok, 

valamint a hang- és világítóberendezések működésével. Megbeszélik, hogy a csoport milyen 

filmet fog készíteni, és a résztvevők együtt dolgoznak ki egy forgatókönyvet, ami aztán útmu-

tatóként szolgál majd a résztvevőknek, amikor kézbe veszik a kamerákat és egyéb eszközöket  

és elkezdik készíteni a saját filmjüket. A legtöbb részvételen alapuló gyakorlat központi eleme  

a nyers felvételek, majd a kész film levetítése is annak érdekében, hogy bevonják a résztvevő-

ket a kollektív mérlegelés párbeszédes folyamatába. Ennek célja a kritikai tudatosság növelése  

(Freire, 1970) a filmben felvetett társadalmi problémákkal kapcsolatban. 

 A korai részvételi videókészítések során, amikor még a kamerák és a vágóeszközök 

nagyobbak és sokkal drágábbak voltak, a résztvevők rögzítették a felvételeket, esetleg papíron 

megszerkesztették a filmet (lásd pl. Benest, 2010), majd közösen átbeszélték a film felépítését 

és tartalmát. Ezután azonban az összes nyersanyagot és felszerelést a segítő csapat elvitte  

és a vágási folyamat egy távoli szerkesztő szobában zajlott, a kész filmet pedig csak egy későbbi 

időpontban vitték vissza a „résztvevőknek”. Az utóbbi időben a kamerák és vágófelszerelések 

mérete és ára jelentősen csökkent, ami lehetővé tette, hogy a papíron történtő szerkesztést  

rögtön az éles szerkesztés kövesse, amelyet maguk a résztvevők végeznek laptopon, a forgatás-

sal azonos helyen és időben. Mára annyira megfizethetővé váltak a kamerák, szerkesztő szoftve-

rek és laptopok, hogy a kapacitásépítés kezdeti időszaka után ezek akár a csoport tulajdonában 

is maradhatnak. Ez azért fontos lehetőség, mert csökkentheti a külső segítőktől való folyamatos 

függést, és így fokozhatja a folyamat hosszútávú pozitív hastásaink fenntarthatóságát. Néhány 

szervezet, mint például az InsightShare6 ezt is meghaladta és olyan közösségi tulajdonú videós 

egységeket és központokat hozott létre, amelyek képesek önállóan segíteni a részvételi videós 

folyamatokat a világ különböző pontjain (Lunch, 2009). 

4 A Video SEWA nevű szervezetet 1984-ben alapították az indiai Gudzsarát államban. A szervezet célja, hogy a mára már 

több, mint másfél milliós tagsággal rendelkező SEWA (Self Employed Women's Association, Önfoglalkoztató Nők Egye-

sülete) tagjainak nyújtson képzést és hogy mozgósítsa és megerősítse a SEWA tagságát a videó segítségével. 1984 óta  

a szervezet megszámlálhatatlan filmet és több, mint száz képzést valósított meg falusiaknak, nyomornegyedek lakóinak  

és amerikai és indiai szakpolitikusoknak is. – a szerkesztő megjegyzése
5 A Deccan Development Society egy mezőgazdasági civil szervezet, amely az indiai Telangana államban aktív. Célja  

a helyi parasztok támogatása. – a szerkesztő megjegyzése
6 A részvételi videózás úttörőjének tekintett InsightShare nevű angol szervezetet 1999-ben alapította Chris és Nick Lunch. 

– a szerkesztő megjegyzése

 Míg minden részvételi videókészítés során emberek egy csoportja készíti el saját film-

jét, a projektek radikálisan eltérhetnek abban, hogy a „résztvevők” milyen fokú ellenőrzést gyako-

rolnak a film kitalálásának, tervezésének, forgatásának, vágásának és terjesztésének egyes ele-

mei fölött. Az 1967-es, úttörőnek számító Fogo-folyamatban a résztvevők együtt határozták meg 

a forgatókönyvet és saját maguk is szerepeltek a filmben, hogy hangot adjanak az aggályaiknak, 

de nem voltak felelősek a kamerák vagy a vágófelszerelések működtetéséért – ezek a felada-

tok külső „szakértőknek” voltak fenntartva. Ezzel szemben ma már általánossá vált, hogy csak  

a résztvevők kezelhetik a kamerát vagy a vágóeszközöket – annak érdekében, hogy az új filmesek 

a lehető legjobban ellenőrizhessék a folyamatot –, és hogy a külső segítők inkább támogató és 

tanácsadó szerepbe lépnek át. 

 Az a hosszabb távú elköteleződés a részvételi videókészítés iránt, amely kialakítja 

helyben a facilitálási készségeket és a filmkészítési kapacitásokat minden valószínűség szerint  

hatékonyabban tudja fenntartani azokat a politikai tereket, amelyeket a csoportok a részvételi 

videókészítésen keresztül megnyitnak (Colom, 2009). A helyi részvételi videókészítést lehetővé 

tevő kezdeményezések közé tartozik az indiai Dekkán Fejlesztési Társaság, a szintén indiai 

Drishti7 által elindított közösségi videós egységek, valamint az Insight-Share által Dél-Afriká-

ban és Londonban és a „Beszélgetések a Földdel”8 program keretében Mexikóban, Kenyában,  

Kamerunban, Etiópiában, Panamában, Peruban, Kanadában és a Fülöp-szigeteken kialakított 

közösségi videós központok. 

 Egyes részvételi videók elsősorban folyamatközpontúak, vagyis a csoportos párbe-

széd és kollektív jelentésalkotás előnyeinek megteremtésével foglalkoznak, amelyeket a közös 

gyártási folyamat velejáróinak tekintenek és nem foglalkoztatja őket egy ügyesen összerakott, 

„profinak kinéző” film elkészítése. Más részvételi videós folyamatok nagyobb hangsúlyt helyez-

nek a termékre, és nagyobb befektetést fordítanak a film gyártásába, különösen akkor, ha a  

filmet érdekvédelemre akarják használni. Az előbbi esetben az elsődleges célközönséget maguk  

a résztvevők és közösségük jelenti és a részvételi folyamat célja a csoport képességeinek, önbi-

zalmának, valamint közös értékeinek és céljainak fejlesztése. Ezekben az esetekben az elkészült 

film minősége vagy profizmusa nem elsődleges szempont. Más esetekben az elsődleges cél-

közönség külső – ilyen például a kormány –, és a részvételi videós folyamat olyan eszköz, amely 

befolyásolja azoknak a gondolkodását és viselkedését, akik a résztvevők életére hatni képesek. 

A folyamat/termék megkülönböztetés nem ellentétpár. Sok kezdeményezés eltérő mértékben, 

de mindkettőt fontosnak tartja. Egyes részvételi videófolyamatok pedig, amik inkább belső  

fókusszal indulnak, később a folyamat kibontakozásakor külső közönség előtt is képviselni akar-

ják magukat és ügyeiket. 

7 A Drishtit 1993-ban alapították Ahmedabadban egy olyan szervezetként, amely a művészetet és a kommunikációs eszkö-

zöket használta az emberi jogok és az alulról szervező fejlődés elősegítése érdekében. – a szerkesztő megjegyzése
8 A Conversations with the Earth (Beszélgetések a Földdel) nevű szervezetet 2009-ben alapították az őslakosok jogainak 

előmozdítása érdekében. A szervezet őslakos szervezetek hálózataként működik, amik többek között a médiát használják 

jogaik érvényesítése és a fenntartható élet előmozdítása érdekében. – a szerkesztő megjegyzése
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A videó adta lehetőségek a nemzetközi fejlesztés számára

Senki sem állítja, hogy a részvételen alapuló videó megoldás lenne a nemzetközi fejlesztés-

hez, vagy hogy egyedüliként lenne alkalmas a résztvevők hangjának és cselekvőképességének 

a fejlesztésére. Elfogadott tény, hogy hasonló eredményeket lehet elérni más technológiák hasz-

nálatával is, mint például a részvételi fényképezés, a fénykép-alapú interjúzás9, a részvételi törté-

netmesélés10 vagy az Elnyomottak Színháza11. A részvételi videókészítésnek azonban van néhány 

különleges tulajdonsága mint a nemzetközi fejlesztés infókommunikációs technológiai eszköze, 

ami különösen hasznos és termékeny módszerré teszi a kirekesztett közösségek számára,  

hogy új ötleteket találjanak ki, és hogy ezeket újféle módokon és új szereplők kommunikálják. 

 Az affordancia12 fogalmát – amely eredetileg James Gibson pszichológustól származik, 

és egy tárgy hasznosítható tulajdonságaira vonatkozik – később a technológiai tervezés szak-

területe kisajátította és mára már egy bizonyos technológia azon vonatkozásait jelenti, amik 

meghívnak, megengednek vagy lehetővé tesznek a felhasználó számára meghatározott módon 

történő cselekvéseket. Ebben az értelemben a részvételi videókészítésnek vannak olyan tulaj-

donságai, amelyek a felhasználóknak különleges cselekvési lehetőségeket „engednek meg”  

a fejlesztés területén. Ez a rész néhány ilyen affordanciát emel ki. 

 A videó visszajátszási funkciója lehetővé teszi, hogy a résztvevők reflektáljanak saját 

magukra és áttekintsék, hogy egy problémáról mit mondanak és gondolnak. Noha gyakran ké-

nyelmetlen élmény önmagunkat látni és hallani a képernyőn, mégis ez olyan lehetőséget ad  

a visszaemlékezésre és a rálátásra önmagunkkal kapcsolatban, amit kevés más médium bizto-

sít. A kutatók ezt a lehetőséget Jacques Lacan pszichoanalitikus tükör stádiumához13 hasonlítot-

ták abban a tekintetben, ahogyan új tudást teremtünk önmagunkról. Chris Lunch „Ez nem egy 

videókamera” című TEDx előadása14 a részvételi videókészítésben rejlő lehetőségeket tárja fel:  

a videótechnológia azon tulajdonságait, amelyek részvételi folyamatba ágyazva lehetővé teszik  

a kamera számára, hogy „megértő fülként” működjön, vagyis amikor a résztvevők új módon nézik  

meg a korábban felvett anyagot és megszakítás nélkül egymásra figyelnek; vagy azt, ahogyan  

9 Az angolul photo-elicitation néven ismert módszer egy interjús technika, amelynek során fényképeket használnak a véle-

mények és meglátások előhívására. A felhasznált vizuális anyag lehet fotó, videó, festmény, graffiti vagy akár képregény is.  

– a szerkesztő megjegyzése
10 A részvételi történetmesélés lényege, hogy az emberek bármilyen eszközt és médiumot használhatnak a saját történetük 

elmesélésre (pl. fotó, videó, hang). – a szerkesztő megjegyzése
11 Az Elnyomottak Színháza kialakulása Augusto Boal brazil rendező és politikai aktivista nevéhez fűződik, aki az 1960-as 

években kezdte kifejleszteni színházesztétikai nézeteit és a hozzájuk kapcsolódó improvizatív, interaktív színházat. Lényege, 

hogy a színház segítségével olyan stratégiákat próbáljunk ki, melyek társadalmi változásokat indíthatnak el a közösség javá-

ra az érintettek aktív részvételével. – a szerkesztő megjegyzése
12 Az affordancia (affordance) a környezetpszichológia kulcsfogalma. Lényege, hogy minden egyes tárgynak vagy fizikai 

elemnek vannak olyan tulajdonságai, amelyek bizonyos használatot engednek meg vagy hívnak elő. Például egy pad (vagy 

bármely vízszintes felület) affordanciája, hogy alkalmasnak látjuk a leülésre, egy létráé pedig az, hogy fel tudunk rá mászni. 

– a szerkesztő megjegyzése
13 Jacques Lacan francia pszichoanalitikus szerint a tükör stádium a csecsemők 6-18 hónapos korában alakul ki és arra 

utal, hogy az ember felismeri a saját képmását a tükörben, vagyis elkezdi magát a környezetétől különálló szubjektumként 

látni. – a szerkesztő megjegyzése
14 A videó címe: This is not a video camera: Chris Lunch at TEDxIHECS – a szerkesztő megjegyzése

a kamera „embermágnesként” működik és összehozza az embereket, megszólítva azokat is, akik 

normális esetben soha nem vennének részt közösségi műhelyeken. Hangsúlyozza továbbá a vi-

deótechnológia mozgékonyságát is, ami lehetőséget teremt a földrajzi és társadalmi korlátok átlé-

pésére és sokféle fél bevonására új módokon, és hivatkozik arra a képességére is, hogy fáklyaként 

működjön, amelynek segítségével a közösségek új megvilágításba tudják helyezni problémáikat, 

közösen meg tudják vizsgálni azokat, és előtérbe tudják hozni a különböző helyi megoldásokat.

 A videókészítés új művelői gyakran fedezik fel, hogy a digitális kamera és állvány ürü-

gyet és erőt ad számukra, hogy megközelítsenek és megkérdezzenek olyan embereket, akiket 

egyébként nem tudtak volna elérni (Shaw & Robertson, 1997). Úgy találták továbbá, hogy a di-

gitális kamera és a felvételkor felvillanó piros fény olyan megfontolt és komoly választ váltanak 

ki, amely talán nem lenne lehetséges a kamera nélkül. A technológia használatának és a komo-

lyan vételnek ez a tapasztalata gyakran növeli a felhasználók önbecsülését, önbizalmát, valamint  

a személyes hatalom és cselekvőképesség érzését. Ez nem azt jelenti, hogy egy kamerát tartva 

a hátrányok szerkezeti dimenziói – mint például a faj (race), a nem vagy a társadalmi osztály –  

eltűnnének, hanem azt, hogy a kamera megzavarhatja a meglévő hatalmi viszonyokat, valamint 

új nézőpontokat és tudást teremthet, beleértve az önismeretet. 

 Ha egy csoport hozzáfér a videókészítéshez szükséges technológiához és különösen, 

ha ezt fenntartható módon tudja birtokolni, lehetőséget ad számára, hogy bizonyos mértékű ha-

talmat gyakoroljon a tudás előállítása és afölött, hogy hogyan mutatják be őket, illetve eszközt 

kap az olyan ellen-narratívák létrehozásához is, amelyek megkérdőjelezik a fennálló rendszert. 

Fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy a döntéshozók valóban meghallják-e a részvételi vide-

ókészítés során létrehozott új tudást, és ha meghallják, akkor ez milyen mértékben vezet valódi 

hatalmi átrendeződésekhez. Lunch (2009) ezt így fejti ki:

A helyi partnereinkkel folytatott munkánk során megtanultuk, hogy csupán egy filmet  

készíteni és „általában” megszólalási lehetőséget biztosítani nem elég, hiszen ezek nem 

célok, hanem eszközök a célok eléréséhez. Konkrét cselekvés és mérhető hatások nélkül 

a részvételi videókészítés önmagában hamar elveszítené vonzerejét. Ezért fontos segíteni 

a közösségi filmkészítőket abban, hogy egy adott közönségre és a kívánt eredményre ösz-

szpontosítsanak. Például annak érdekében, hogy a filmekben feltárt problémákat végig- 

vigyük a pozitív végkimenetelig, hasznos lehet a részvételi videókészítés alkalmazása egy 

szélesebb jogi stratégia keretein belül. Függetlenül attól, hogy a közösség által készített 

videókat nagy közösségi vetítéseken, helyi filmfesztiválokon vagy az országos televízióban 

vetítik, vagy éppen a cél az, hogy döntéshozók egy kis csoportja megnézzen egy tíz perces 

klipet ... a végén az számít, hogy javult-e a helyzet vagy sem? (p. 3)

 A videó audiovizuális természete hatékony eszközt biztosít a résztvevőknek aggodal-

maik megfogalmazására és terjesztésére, ami nem függ a műveltség hagyományos szintjétől 

 (Lunch & Lunch, 2006). Bár az a feltételezés, hogy a részvételi videó „egyenlő feltételeket”  

biztosít a különböző műveltségi szinttel rendelkező emberek együttműködéséhez, túlzás lehet, 

de valóban több lehetőséget enged arra, hogy az írástudatlan és az gyenge írás- és olvasási 
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készséggel rendelkező résztvevőket is hatékonyan be lehessen vonni a tudás megteremtésének 

és terjesztésének folyamataiba. 

 A részvételi videókészítés ezen lehetőségei népszerű folyamattá tették azt más olyan 

kritikai fejlesztési folyamatok mellett, mint például a részvételi akciókutatás15. A részvételi akció-

kutatás igyekszik eltérni az „embereken” végzett kutatástól, ahol az eredmények gyakran eltűn-

nek a nemzetközi akadémiai világban. Ezt a kizsákmányoló modellt olyan kutatásokkal kívánja 

felváltani, amelyeket kollektív önvizsgálati folyamatban résztvevő emberek végeznek, hogy ezzel 

is hozzájáruljanak a saját maguk által meghatározott fejlődéshez. A részvételi filmkészítés kör-

körös folyamata hasonlóságot mutat az akciókutatási folyamattal: a film megtervezése, interjúk 

vagy képek összegyűjtése, majd visszanézés és megvitatás, a felvételek kiegészítése vagy meg-

változtatása a visszajelzések alapján, az anyag megosztása szélesebb közönséggel a háromszö-

gelés16 és a további megvitatás érdekében, szükség esetén pedig további szerkesztés, amelyet 

közösségi vetítéseken ismét felülvizsgálnak, megvitatnak vagy megerősítenek. A két folyamatot 

nagyon szorosan összekapcsolja, hogy mindkettőben sürgető problémákra kollektív vizsgálat 

során keresnek ötleteket és megoldásokat. 

Lezárás

Gyakorló szakemberek azt állítják, hogy a videókészítés segítségével pozitív személyes, 

csoportos és társadalmi előnyök széles köre biztosítható a fejlesztés során. Braden és Huong 

(1998) azon kutatók közé tartoznak, akik azt állítják, hogy a részvételi videókészítés lehetővé teszi 

egy csoport számára, hogy azonosítson és meg is egyezzen közös ügyekben, és hogy hatéko-

nyabban adjon hangot ezeknek a döntéshozók felé. Azonban, amint már rámutattunk, csupán  

az, hogy egy problémának hangot adnak még nem jelenti azt, hogy meghallgatják azt, és az, 

hogy meghallgatják még nem jelenti azt, hogy intézkedni is fognak. Valójában sok hang „meg-

hallgatásának” engedélyezése az elnyomás cinikus taktikája is lehet, mint „elnyomó tolerancia”. 

 A részvételi videókészítést széles körben használják a fejlesztő munkában pedagó-

giai eszközként, részben annak a kutatási eredménynek köszönhetően, miszerint az audiovi-

zuális anyagokból származó tartalom négyszer-ötször jobban megmarad, mint a hallott anya-

gok, és kilencszer jobban, mint az olvasott anyagok, illetve, hogy a viselkedésváltozás akkor 

a leghatékonyabb, ha olyan emberek tevékenységeit követjük mintaként, akik úgy néznek ki, 

mint mi magunk és akikhez a legkönnyebben kapcsolódunk. Ez azonban semmit sem mond a 

videótartalom társadalmi vagy fejlesztő értékéről: a videó ugyanolyan hatékonyan közvetíthet 

reakciós, mint haladó tartalmat. 

15 A részvételi akciókutatás lényege, hogy a kutatást azok végzik, akiket az adott probléma érint, függetlenül iskolázottság- 

uktól vagy végzettségüktől. Erről részletesebben lásd a 20. fejezetet. – a szerkesztő megjegyzése
16 A társadalomtudományokban a háromszögelés több kutatási módszer alkalmazását és kombinálását jelenti ugyanannak 

a jelenségnek a vizsgálatában. Több megfigyelő, elmélet, módszer és empirikus anyagok kombinálásával a belső torzítások 

leküzdhetőek. – a fordító megjegyzése

Az, hogy a részvételi módszereket olyan nemzetközi szervezetek is kisajátították, mint pél-

dául a Világbank és a multinacionális vállalatok, azt bizonyítja, hogy a részvételi módszerek tökéle-

tesen összeegyeztethetők a felülről vezérelt tervezési rendszerekkel és a neoliberális érdekekkel. 

 A részvételi videókészítés nem jelent gyors megoldást a fejlesztésben sem (Lunch  

& Lunch, 2006). Más technológiákhoz hasonlóan, a videóban is megvan annak a lehetősége, 

hogy az elnyomás vagy éppen a felszabadítás eszköze legyen. Használható a kritikai tudatosság 

és a politikai cselekvés fejlesztésére a társadalmi változások érdekében (Shaw & Robertson, 

1997), a nemek közötti igazságtalanságokkal történő szembeszállásra, valamint az emberek sa-

ját cselekvésének részeként a jogok vagy jogosultságok követelésére (Benest, 2010). A részvételi 

videókészítésnek nevezett folyamatok azonban felhasználhatók reklámcélú videók előállítására 

is, hogy legitimálják a felülről jövő nem-részvételi döntéshozatalt, vagy a donorok és neoliberális 

intézmények felhígíthatják és megronthatják a részvételi fejlesztés eredeti politikai szándékát. 

 Ahhoz, hogy lehetővé váljon a radikális részvételi gyakorlat, beleértve a részvételi vide-

ókészítést is, arra van szükség, hogy a gyakorlatot szélesebb politikai folyamatokba ágyazzuk be, 

és az elkötelezettséget kiterjesszük a rövid egyszeri projekteken túlra is (Colom, 2009). Az olyan 

hosszabb távú kezdeményezések eredményeiből merítve, mint például a Dekkán Fejlesztési 

Társaság, az indiai Drishti, valamint az InsightShare által kialakított közösségi videóközpontok 

és őslakos ösztöndíjprogramok, a részvételi videókészítés egyik legnagyobb lehetősége abban 

rejlik, ha egyre több facilitátor van a helyi közösségekben, illetve, ha egyre nagyobb ellenőrzést 

kapnak a helyi projektek és kezdeményezések az ötletek és erőforrások felett. Csak akkor lehet 

kiteljesíteni a részvételi videókészítés felszabadító erejét, ha tudatosan visszatérünk a kritikai 

tudatosság, valamint a politikai cselekvőképesség és általában a képességek fejlesztéséhez.

 A technológiát sem démonizálni, sem isteníteni nem kell. Inkább arra kell törekednünk, 

hogy kritikusan és kreatívan alkalmazzuk az átalakító fejlesztés során. A részvételi videókészí-

tésben rejlő felszabadítás lehetőségének megvalósítása és a nemzetközi fejlesztés neoliberá-

lis erői által történő „háziasítás” elleni küzdelem érdekében a részvételi videókészítést tudatos,  

kritikai szándékkal kell alkalmazni, hogy a résztvevők feltárják és megkérdőjelezzék azokat a rej-

tett hatalmi érdekeket, amik lényegében létrehozzák alulfejlettségüket. Ha ilyen módon használ-

juk, a részvételi videókészítés infókommunikációs technológiaként értékes lehetőségeket kínál  

a nemzetközi fejlesztés során. A részvételi videókészítés elősegítheti a reflexiót és olyan új  

tudást hozhat létre és terjeszthet, amely megkérdőjelezi az uralkodó gyakorlatokat, új tereket 

nyithat meg a dominancia aláásására, és új lehetőségeket teremthet a politikai és társadalmi át-

alakuláshoz. Ez nem jelenti azt, hogy egy rövid videós műhelymunkában való részvétel elegendő  

a társadalmi változás megteremtéséhez. Éppen ellenkezőleg, a bizonyítékok arra utalnak, hogy  

a részvételi videókészítés akkor a leghatékonyabb, amikor egy hosszabb távú stratégia részeként 

használják annak érdekében, hogy szélesebb körű kollektív cselekvőképességet és politikai ké-

pességeket építsen ki a társadalmi változás előidézésére (Colom, 2009). 

Fordította: Zsemberovszky Linda
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C I R K U S S Z A L 

N E V E L N I

Szabó Márton

Szabó Márton antropológus és zsonglőr. Munkája során cirkuszfoglalkozásokat tart többek között roma fiatalok-

nak, valamint pszichiátriai problémákkal küzdő gyerekeknek. – a szerkesztő megjegyzése

Eredeti megjelenés: Szabó M. (2015). Cirkusszal nevelni. Taní-tani. 

Elérhető: www.tani-tani.info/a_szocialis_cirkusz_modszere
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Szociális cirkusz: egy keveset hallott, szinte ismeretlen fogalom Magyarországon. Jelen-

tése egyszerűen annyi, hogy a cirkuszi művészetekben való részvételt használjuk eszközként  

a társadalmi integráció előmozdítására. A műfaj alkalmazási területei végtelenül változatosak:  

a világ számos pontján, különböző hátrányos helyzetű célcsoportokkal alkalmazzák. Ezek lehet-

nek tanulási problémákkal küzdő diákok, menekültek, értelmi és/vagy testi fogyatékos gyere-

kek, pszichiátriai betegek, bevándorlók, utcagyerekek, börtönben lévők, drogfüggők, hogy csak  

a legjellemzőbb példákat említsük. Az ezzel foglalkozó szervezetek folyamatosan szaporodnak 

az utóbbi években világszerte, míg a régebbiek mára több évtizedes tudást halmoztak fel, és 

eredményeik önmagukért beszélnek.

A téma szakemberei jellemzően vagy olyan zsonglőrök, akrobaták, bohócok és kötéltán-

cosok, akik ráéreztek a cirkusz világának integráló, fejlesztő és megtartó hatására – mind az 

egyén, mind a közösség szintjén; vagy olyan szociális szakemberek, tanárok, akik innovatív mód-

szereket keresve a cirkuszban találták meg az eszközt a kívánt változások előmozdítására. Ez  

a két tudás – a cirkuszművészé és a szociális szakemberé – a szociális cirkusz fejlődése során 

összeforrt, és mára létrehozta az alapját ennek fiatal és folyamatosan bővülő diszciplínának.  

Magyarországon a Magyar Zsonglőr Egyesület és az Artemisszió Alapítvány foglalkozik aktívan 

a témával – elsősorban roma hátrányos helyzetű fiatalok körében, Budapesten és vidéken egy-

aránt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy szociális cirkuszi trénerek kis csapatával heti rend-

szerességgel tartunk cirkuszfoglalkozásokat Pesterzsébeten egy ifjúsági központban, illetve pár 

havi rendszerességgel cirkusztáborokat Sajókazán és Alsózsolcán a Dr. Ámbédkar Gimnázium 

diákjainak körében. Ezek során zsonglőrködést, kötéltáncot, akrobatikát és egyéb cirkuszi műfa-

jokat tanítunk. Célunk azonban nem profi artisták képzése, hanem a cirkuszi műfajok elsajátítása 

során a személyes és közösségi készségek fejlesztése. Labdákat dobálni tanítunk, de céljaink 

a tanulási készségek fejlesztésétől a társadalmi befogadás elősegítéséig terjednek. A továb-

biakban nézzük meg részletesen, hogy hogyan valósulnak meg ezek a célok! (A foglalkozások 

gyakorlati megvalósításáról további részleteket az ARTES weboldalán lehet olvasni: www.artes-

community.eu.)

Cirkusz roma serdülő csoportokkal

Mivel állunk szemben, amikor hátrányos helyzetű, roma serdülőkkel kezdünk dolgozni? 

Többségében olyan életerős fiatalokkal, akiknek a társadalom színpadán az első és legmegha-

tározóbb élménye az iskolai kudarc. Bukások, korai iskolaelhagyás, osztálytermi szegregáció, 

indokolatlan átvétel kisegítő iskolába vagy magántanulónak: ezek nagyon sok magyar roma 

származású serdülő alapélményei. Számos oka van az iskolarendszerünk kudarcának a roma 

fiatalok oktatása terén, de most beszéljünk inkább e kudarc következményeiről.

Az iskolai kirekesztés és sikertelenség torzítja a roma fiatalok önképét; a sok kudarc hatá-

sára interiorizálják a róluk alkotott ítéletet, miszerint nem képesek semmire. Nincs önbizalmuk, 

nem hisznek saját magukban, a képességeikben. Komoly céljaik nincsenek, hiszen nem érzik, 

hogy el tudnának érni bármit. Tanult tehetetlenség alakul ki bennük, mert a tehetetlen maga-

tartás volt tőlük mindig az elvárt, és ez részükké lett mint a leghatékonyabb túlélési stratégia. 

Sikertelenségük frusztrációt, önértékelési problémákat szül. A többségi társadalommal először 

az iskola porondján találkoznak, és az itt bekövetkezett kudarcuk kívülről és belülről egyaránt 

determinálhatja minden további szerepvállalásukat a társadalomban.

A cirkusz eszközével elsősorban azért a célért küzdünk, hogy visszaadjuk ezeknek a fiatal- 

oknak az önmagukba vetett hitet, és hogy megmutassuk, mi mindenre képesek, ha kitartóan 

megdolgoznak érte. A nem formális nevelés elsődleges célkitűzése a hátrányos helyzetű fiata-

lok képessé tétele (empowerment) arra, hogy kellő önbizalom segítségével rátaláljanak önma-

gukra, és megvalósíthassák terveiket. Pontosan ez a célunk; eszközünk pedig a cirkusz.

Hatás az egyénre – motiválás és önképfejlesztés

Amikor hátrányos helyzetű csoportokkal dolgozunk cirkusszal, kezdetben különösen so-

kat halljuk a tipikus kifogást: „ezt úgyse tudom megcsinálni”. Jó ok arra, hogy ne kelljen csinálni 

semmit. A résztvevő fiatalok kezdetben mindig nagyon passzívak, bizonytalanok, inkább bele  

se akarnak kezdeni, félnek a kudarctól.

Nem hisznek abban, hogy meg tudnak valamit tanulni. Aztán ha megpróbálnak például 

egy zsonglőreszközzel játszani, és nem sikerül először (és természetesen senkinek sem sike-

rül először), akkor igazolva érzik azt, hogy „ez nekik nem megy”. Olyan berögzült életstratégiák 

ezek, amelyek elfojtanak minden kezdeményezést, célkitűzést és kitartást. Ezeket a dinamikákat 

próbáljuk munkánk során megtörni azzal, hogy folyamatosan motiváljuk őket a gyakorlásra, ami 

aztán elvezet ahhoz, hogy megtanulnak játszani ezekkel az eszközökkel, amit első próbálásra 

nem hittek el magukról. Idővel pedig olyan trükköket is megtanulnak, amikről lehetetlennek 

gondolták korábban, hogy nekik ez sikerülhet. A zsonglőrködésben és cirkuszi ágakban elért 

sikerélmény javítja az önbizalmukat, önértékelésüket. Itt kézzel fogható az eredménye a befek-

tetett munkának, a sikerélmény rengeteget jelent számukra. A fejlődés a zsonglőreszközökkel 

való játékokban egyenes arányban áll a gyakorlásba fektetett idővel és figyelemmel. Semmilyen  

tehetség nem kell hozzá, mindenki fejlődik, ha gyakorol, és ez mindenkinek sikerélményt is  

jelent. Munkánk során mi is igyekszünk minél több pozitív visszajelzést adni nekik. Természe-

tesen egy fellépés tud a sikerélmény legerősebb forrása lenni; itt megmutathatják tudásukat, 

ügyességüket, hogy olyan dolgokra képesek, amire senki más a környezetükben.

Így, különböző játékos eszközökön modellezve tapasztalják meg, hogy igenis tudnak ta-

nulni, és annak sikere elsősorban saját kitartásuktól függ. Ez a tapasztalat fejleszti az önképüket, 

és kitartásra, összeszedettségre, odafigyelésre, céltudatosságra tanít. Azaz éppen olyasmire, 

ami annyira hiányzik ebből a célcsoportból, amelynek tagjai közül sokan tanulási, illetve kon-

centrációs problémákkal küzdenek.

A gyakorlás önismeretet is nyújt: a határaink felismerését, megtapasztalni, hogy mennyire 

tudok türelmes vagy kitartó lenni, legyőzni a kudarcokat, amikor leesnek a labdák, és összegu-

bancolódnak a szalagok, és hinni abban, hogy a gyakorlás elvezet a tudáshoz, az ügyesedéshez 

és a sikerhez. Mindenkinek, aki zsonglőrködésre adja a fejét, nehéz megbirkóznia az új dolgok 

tanulásakor azzal, hogy először tízszer, ötvenszer vagy százszor sem sikerül az áhított trükk,  
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de aztán egyszer csak mégis sikerül, majd egyre többször is. Ez az élmény testi és személyi-

ségbeli önismeretet is jelent: határaink felmérését és feszegetését. Ezeknek a roma fiataloknak 

pedig fontos a határaik és a képességeik feltérképezése, mert kudarcos iskolai pályafutásuk  

során sok esetben torzult kép rögzül bennük saját magukról. A tanulásra való képességük fejlő-

dik, és ez a fejlődés rendkívül látványos formában jelentkezik mind önmaguk, mind a környeze-

tük számára. Látják önmagukon és egymáson is a fejlődést, és ez ösztönzőleg hat, így a „nekem 

ez úgyse megy” mondat a szájukból egyre ritkábban hangzik el, és egyre hamisabban cseng.

Hatás a csoportra – közösségfejlesztés

A kamasz fiatalok életét az identitáskeresés határozza meg. Az egyén identitása a társas 

kapcsolatai hatására fejlődik és a csoporthoz tartozás az egyik legfontosabb meghatározója  

ennek a fejlődésnek. A kamasz fiatalokban megjelenik a kérdés, hogy hogyan látnak engem 

mások, milyennek lát a külvilág, és mit vár el tőlem. Ez a szakasz fordulópont az ember identitá-

sának kialakításában, amelynek során egymásnak feszül az, amit a társadalom elvár az egyéntől, 

és amivé ő szeretne válni. Ebben az életszakaszban létfontosságú a személyes jövő megvalósí-

tásába vetett bizalom (Révész, 2007).

A jövőbe vetett bizalom kifejlesztésének segítése létfontosságú az olyan fiatalok számára, 

akiknek a társadalom első üzenete az volt, hogy nincs helyük az iskolában, az oktatásban, és így 

társadalmi felemelkedésre sincs esélyük. Ebben az életkorban értik meg, hogy a társadalom 

jelentős része potenciális bűnözőt vagy a segélyen nyomorgó jövőbeli munkanélkülit lát bennük, 

és ekkor dől el, hogy az identitásuk belsővé teszi-e ezt a képet, vagy felveszi ez ellen a harcot 

(Néményi, 2007).

Mi erre a harcra próbáljuk ösztönözni a fiatalokat. Arra, hogy legyen annyi önbecsülésük, 

hogy meglássák saját magukban a lehetőséget. Ennek kialakítása pedig társaságban jön létre, 

ahol pozitív visszaigazolást kapnak. Erre egy eszközünk a csoportos munka, ahol együtt játsza-

nak, együtt készülnek az előadásokra, és együtt lépnek fel. Emiatt egy csapat tagjának érzik 

magukat, amelyben meg kell tanulniuk jól együttműködni, hogy aztán együtt legyenek sikeresek. 

Fontos, hogy támogatják egymást a csapat tagjai, és hogy a csoportos identitás, amit a cirkusz-

csoporthoz való tartozás hoz, értéket, sikerességet jelent számukra. Másrészt kapnak megerő-

sítő visszacsatolást kortársaiktól akkor is, amikor egymást, testvéreiket, barátaikat tanítják a már 

elsajátított tudásra. Ez segíti, hogy értékesnek tartsák a tudásukat, hogy referenciaszemélyek 

legyenek mások szemében; ez felelősséggel jár, és nagyban fejleszti az önértékelésüket.

Ezenkívül tőlünk is rengeteg pozitív visszacsatolást kapnak, és mi mint a cirkuszi művé-

szetek gyakorlott ismerői olyan referenciaszemélyek vagyunk a csoport számára, akinek a di-

csérete és a figyelme sokat jelent számukra. A beléjük fektetett bizalmunk, az a nagy elvárás, 

amit irányukba támasztunk, hogy érdemesnek tartjuk őket arra, hogy kiálljanak a színpadra  

a tudásukkal, és hogy ennek meg is tudnak felelni, nagyban javítja az önmagukról alkotott képet. 

Megtapasztalják, hogy nemcsak konfliktusok által lehet figyelmet kapni, hanem együttműködő 

magatartással is. És nem lehet elhanyagolni a közönség pozitív visszajelzésének értékét sem,  

a tapsot, amitől érzik, hogy a külvilág is értékesnek tartja, amit közösen létrehoztunk.

Ha a cirkusz valakinek a hobbija, az ráadásul közösséget teremt a hazai és a nemzetközi 

cirkuszi miliővel is; ez a közösség átível etnikai és társadalmi csoportokon. Munkánk során min-

dig törekszünk arra, hogy résztvevőink különböző rendezvényeken és utazásokon megismer-

hessenek más zsonglőröket, akrobatákat, akikkel a cirkusz kapcsolódási pontokat jelent.

Hatás a társadalomra – érzékenyítés

A szociális cirkusz előadásai hatással vannak a külvilágnak, illetve a szélesebb környezet-

nek a fellépőkről kialakított képére. Árnyalják a roma fiatalokról alkotott képet, kifejtik hatásukat 

az előítéletek ellen.

Tanáraik, családjuk, a környezetükben élő roma és nem roma emberek egyaránt láthatják, 

hogy olyasmire képesek ezek a fiatalok, amire kevesen, és amit esetleg nem feltételeztek róluk.

Egy másik szerepben jelennek meg az előadás alkalmával; pozitív kontextusban vannak  

a figyelem középpontjában, ami az iskolában talán sohasem fordult elő korábban. Ez a szerep-

váltás differenciálja a megszokott társadalmi szerepeket, a tágabb közösségben elfoglalt helyük-

ről alkotott képet, és rámutat különbözőségük értékére is.

A különböző szerepek próbálgatása létfontosságú a kamaszkori identitáskeresésben,  

és a fiatalok a cirkuszban kipróbálhatják magukat egy különleges közösségi szerepben, ami  

aztán hozzájárul személyes fejlődésükhöz, még ha később nem is foglalkoznak majd cirkusszal.

A feladat nagy, szegregált társadalmunk kirekesztő mechanizmusai erősek, de a cirkusz-

nak mint technikának van egy különleges kulcsa. Ez nem más, mint a szimbolikus tartalom, ami 

a cirkusz világát átitatja. A cirkusz egy toposz1 telítve kulturálisan kódolt jelentéstartalmakkal, 

ami tudattalanul is létrehoz egy nagyon erős szimbolikus teret maga körül. Ennek pedig elide-

geníthetetlen része az a varázslat, ami mindent a feje tetejére állít, ami kiforgatja berögzült tár-

sadalmi struktúráinkat, és létrehozza azt a karneváli létállapotot, amiben minden lehetséges 

(Bolton, 2004). A cirkusz karneváli terében – Mihail Bahtyin híres karneválfogalmát használva 

(Bahtyin, 1978) – mindenki egyenlő, minden megtörténhet, mindenki maszkot, szerepet vált.  

A cirkusz ilyen felszabadító ereje a karneváli állapot során egyedi és megismételhetetlen, így 

nem is tart örökké. A cirkusz után az ember visszatér megszokott életébe, de az ott megszerzett 

tapasztalat részünkké válik, tanít és gazdagít minket, illetve a felgyülemlett társadalmi és egyéni 

feszültségeink szelepévé válik, amin szélnek ereszthetjük őket. 

1 A toposz egy állandóan visszatérő, állandó jelentéssel bíró kép vagy motívum. – a szerkesztő megjegyzése
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vételi akciókutatással. In: Az igazság az utcán hever - válaszok a magyarországi lakhatási válságra (pp. 207-250). 
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„A feladat az, hogy megváltoztassuk!” – szól Marx híres felhívása az 1845-ben írt Tézisek 

Feuerbachról című írásában, amely szerint nem elég, ha a társadalomtudósok minden apró rész-

letében dokumentálják a társadalmi életet, közvetlenül hozzá is kell járulniuk a társadalmi vál-

tozások elindításához és megvalósításához. Persze mondani könnyebb, mint csinálni, és noha 

bennem viszonylag korán felmerült az igény arra, hogy valamilyen módon fellépjek a hajléktalan 

emberekkel szemben elkövetett igazságtalanságok ellen, nem volt világos számomra, hogy ez 

a beavatkozás milyen irányú legyen, és hogyan kapcsolható össze a társadalomtudománnyal.2 

Azóta szinte folyamatosan próbálom megérteni a társadalomtudományok és a társadalmi be-

avatkozás viszonyát, és sok különböző módszerrel próbáltam kutatóként hozzájárulni a magyar 

társadalom fejlődéséhez. E folyamat során az egyik legfontosabb tanulság az volt számomra, 

hogy az elkötelezett társadalomtudomány művelése során egyszerre kell, hogy megerősödjön  

a társadalomtudósok és a velük együtt dolgozó és általuk vizsgált emberek állampolgári tuda-

tossága és cselekvőképessége.3 Vagyis a változás nem egyoldalú: ahhoz, hogy a társadalomtu-

dományok eszközeit, módszereit és gondolatait fel tudjuk használni az elnyomás, a kirekesztés 

és az egyenlőtlenségek elleni harcban, mindannyiunk identitását meg kell erősíteni a társadalmi 

és politikai közösség aktív és értékes tagjaként.

A társadalmilag elkötelezett kutatás számos köztes formában ölthet testet az elmélet,  

a gyakorlat, az aktivizmus és a tudományosság közötti térben. A továbbiakban olyan különböző 

módszereket mutatok be, amelyek segítségével az elkötelezett társadalomkutató a társadalmi 

mozgalmakkal és aktivistákkal kialakított együttműködésen keresztül beavatkozhat a társadalmi 

folyamatokba. Először áttekintést nyújtok a kutatáshoz való jogról, mint az elkötelezett tudomány 

lehetséges elméleti, etikai és politikai keretéről. Ezután azokra a kutatási megközelítésekre  

reflektálok, amelyek hasznosak lehetnek a társadalmi mozgalmak céljainak előremozdításá-

hoz. Végül pedig a társadalomtudományos gyakorlaton alapuló beavatkozás két példáját vizs-

gálom meg közelebbről Az Utca Embere és A Város Mindenkié csoportokban szerzett saját 

tapasztalataim alapján.

A kutatáshoz való jog

A társadalmi állapotokra történő reflexió tudatosabb részvételhez vezet a közszférában, 

valamint az állampolgáriság teljesebb gyakorlásához. Ezen túl a kutatás mint módszer alkalmas 

arra, hogy megszakítsa a megszokott társadalmi élet újratermelődését azáltal, hogy felborítja  

a beágyazódott hatalmi és társadalmi viszonyokat, és befolyásolja a döntéshozatalt. A létező és 

lehetséges társadalmi feltételekre vonatkozó tudás megteremtése lehetőséget ad a kritikai tuda-

tosság fejlesztésére, valamint arra, hogy a jogfosztott társadalmi csoportok politikai és ideológiai 

értelemben is aktív cselekvővé válhassanak.

2 Erről részletesebben lásd a Replika 2006/54–55. Demarkáns című számát és az Anblokk 2010/5 Akció/kutatás  

című számát.
3 Az állampolgáriság tartalmáról lásd Ferge (1993), a szubsztantív és formális állampolgárság közötti különbségről pedig 

lásd Holston (1999).

Az a kérdés, hogy ki befolyásolja a társadalmi tér és a társadalmi viszonyok (újra)terme-

lésének folyamatát, szorosan összefügg a társadalmi ellenőrzés és kirekesztés alakulásával  

és azzal, hogy mindez hogyan nyer társadalmi igazolást. Az információhoz való hozzáférés  

és a tények értelmezése fölötti hatalom érvényesítése egyaránt központi szerepet játszanak  

az állampolgáriság kiteljesítéséért folyó küzdelemben. A kutatáshoz való jog koncepciója  

(Appadurai, 2006) nemcsak a hatalom és a tudás közötti kapcsolatra világít rá, hanem hozzájárul 

az olyan gyakorlatok kialakításához is, amelyek aláássák a hegemónia különböző formáit.4

A kutatáshoz való jog azon a felismerésen alapul, miszerint a tudományos gyakorlat tár-

sadalmilag konstruált, a kutatás mint tevékenység pedig mélyen be van ágyazva az uralkodó 

hatalmi viszonyokba. Ahogy Latour és Woolgar (1979) megállapítják: a „tudományos tények” egy 

társadalmi megegyezésen alapuló folyamat során jönnek létre többek között a tudományos pro-

tokollokon, rítusokon, hierarchiákon, az egyetemi munkáltatás feltételein és a publikációra vonat-

kozó szabályokon keresztül. Ugyanakkor a közoktatási intézmények többsége nem lebontja, ha-

nem éppenhogy újratermeli a létező társadalmi egyenlőtlenségeket (lásd Bourdieu és Passeron, 

1990).5 Azok a tudományos intézmények – mint például az egyetemek, a Magyar Tudományos 

Akadémia vagy a különböző tudományterületek szakmai szervezetei –, amelyeknek hatalmá-

ban áll meghatározni, hogy mi számít tudásnak és melyek a tudás megszerzésének megfelelő 

módjai, jellemzően hierarchikus felépítésűek, sokszor meglehetősen leereszkedő módon viszo-

nyulnak a „laikus” nyilvánossághoz, és arra törekszenek, hogy saját mércéjük mindenki számára 

mérvadó legyen, aki tudományos vagy kutatómunkát akar végezni (Appadurai, 2000).6

A tudástermelés feletti kizárólagos ellenőrzés elleni küzdelem egyik módja a kutatás  

demokratizálása és azoknak a társadalmi folyamatoknak a megkérdőjelezése, amelyek azt bi-

zonyos intézmények vagy csoportok szinte kizárólagos előjogává teszik. Ez egyrészt azt jelenti, 

hogy elismerésre kerülnek a formális akadémiai közegen kívül megvalósuló kutatások is, mint 

például az a tág értelemben vett kutatómunka, amit a társadalmi mozgalmak tagjai végeznek. 

Az információ felkutatása és elemzése, az események, folyamatok és tapasztalatok dokumen-

tálása, az ötletek és megoldások közötti kapcsolódási pontok megteremtése mind részei annak  

a cselekvések, reflexió és értékelések sorozatából álló körforgásnak, ami az önszerveződő  

kezdeményezéseket jellemzi.

Másrészt nem mindegy, hogy egy-egy kutatást ki és hogyan végez el. Ahogyan Fran  

Ansley jogász és John Gaventa szociológus (1997) megállapítják: „A kutatás és demokrácia ösz-

szekapcsolásával kapcsolatos problémák középpontjában nemcsak a »Kiknek a hangját erősít 

az egyetemi kutatás?« kérdése áll, hanem az is, hogy »Egyáltalán ki vesz részt a kutatásban?«” 

(47.) Ha elismerjük a kutatáshoz való jogot, akkor elismerjük azt is, hogy bárkiből válhat a vizsgá-

lódás alanya és tárgya is. Ebben a fogalmi keretben nem áll meg az a hagyományos kettősség, 

4 A hegemónia Gramsci-féle elméletéről lásd La Porta (1987).
5 Miközben Pierre Bourdieu francia szociológus elsősorban az iskolarendszer kulturális aspektusait vizsgálja a társadalmi 

egyenlőtlenségek újratermelésében, addig Radó Péter (2007) a magyar oktatási rendszerben mutatja ki, hogy az anyagi és 

földrajzi különbségek hogyan termelik újra a társadalmi hierarchiákat.
6 Ennek egy konkrét példájáról lásd például Kovai (2011).
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amelyben a marginalizált emberek mindig a vizsgálat tárgyát képezik, a középosztálybeli kutatók 

pedig mindig a kutatás kitalálói és végrehajtói. Sőt, ebben a megközelítésben mindkét félnek tu-

datosan törekednie kell arra, hogy ezek a szerepek folyamatosan megkérdőjeleződjenek, változ-

zanak és cserélődjenek. Annak érdekében, hogy a kutatást felszabadítsa az intézményi keretek 

szorításából, Appadurai (2006) a következőképpen határozza meg:

[a kutatás] arra való képesség, hogy fegyelmezett vizsgálatot folytassunk azokról a dolgok-

ról, amelyeket tudnunk kell, de még nem tudunk. Ilyen értelemben minden ember kutató, 

hiszen minden ember hoz olyan döntéseket, amelyek megkövetelik tőle, hogy következetes 

felfedezéseket tegyen jelenlegi tudásának horizontján túl (p. 167).

A kutatáshoz való jog mint politikai követelés erősen összefügg Gramsci (1970) azon  

megállapításával, miszerint minden ember értelmiségi, hiszen képes arra, hogy kritikusan vizs-

gálja a körülötte lévő világot és véleményt formáljon róla. Ebben a megközelítésben a kutatáshoz 

való jog azt jelenti, hogy mind konkrétan a kutatás – az egyedi és kollektív tapasztalatokkal kap-

csolatos adatgyűjtés és elemzés –, mind pedig általában az intellektuális tevékenység minden 

ember sajátja, és nem csak egy viszonylag kis társadalmi csoport kiváltsága.

A kutatáshoz való jog érvényesítésére irányuló törekvések középpontjában mindig az el-

nyomó társadalmi állapotok dokumentálásának, megértésének, feltárásának és megváltozta-

tásának igénye áll. Azonban mindezt nagyon sokféle módon lehet gyakorolni (lásd Udvarhelyi, 

2011), így a következőkben két olyan megközelítést fogok megvizsgálni – az alulról induló etno- 

gráfiát és a részvételi akciókutatást –, amelyek mind módszerükben, mind pedig szellemükben 

meglehetősen különböznek egymástól, de gyakorlatukban mégis a kutatáshoz való jog érvénye-

sítését és az elkötelezett társadalomtudomány megvalósítását testesítik meg.

Etnográfia alulnézetből

2002-től 2006-ig kutatótársammal, Török Ágnessel együtt a hajléktalan emberek kiszorí-

tását vizsgáltuk a budapesti közterekről. Noha ezt akkor még nem tudtuk, közös projektünket  

leginkább úgy lehetne jellemezni, mint alulnézetből végzett etnográfiát. Vincent Lyon-Callo és 

Sue Brin Hyatt (2003) antropológusok meghatározása szerint ez a fajta kutatás helyi szinten tárja 

fel a globális folyamatok működését:

Az alulnézetből végzett etnográfia egyik célja, hogy munkánk felhasználása során együtt-

működjünk aktivistákkal annak érdekében, hogy felfedjük a neoliberalizmus anyagi és 

ideológiai hatásait, nem mint puszta absztrakciót, hanem mint nagyon is valós beavat-

kozásokat a helyi viszonyokba. … Etnográfiai munkánk egyik eleme a konkrét programok 

és szakpolitikák láthatóvá tétele, amelyeket azon egyoldalú narratíva létrehozásához hasz-

nálnak fel, amely a szegénységet és az egyenlőtlenséget az evolúciós folyamat természe-

tes és kikerülhetetlen termékeiként jeleníti meg, nem pedig egy sor nagyon is szándékos  

emberi beavatkozás tudatos és tervezett következményeként (p. 177–178).

Noha a kutatás mint politikai cselekvés jelentősége akkor még nem volt számunkra telje- 

sen világos, szakdolgozati témánk kiválasztásakor a társadalmi relevancia és a „hasznosság” 

fontos szempont volt számunkra. Miközben a napi sajtó alapján összeállítottunk egy listát  

a Budapestet érintő társadalmi problémákról, a Népszabadság – egybekezdéses hírére let-

tünk figyelmesek. A cikk a Fővárosi Önkormányzat új programjáról adott hírt, amelynek 

célja a budapesti aluljárók fokozottabb tisztántartása volt, amely többek között a hajléktalan  

emberek, az illegális árusok és a graffitik aluljárókból történő eltávolításával járt (Tiltakoznak 

a hajléktalanellátók…, 2002). Ez a téma nemcsak azért volt érdekes számunkra, mert a tiszta-

ság képzetének kulturális és társadalmi vonatkozásait vizsgálhattuk, de úgy gondoltuk, hogy 

az aluljárók körüli helyzet feltárása hasznos lehet a hajléktalanság mint társadalmi probléma 

megértéséhez is, így végül ennél a témánál maradtunk.

A kvalitatív módszerekre épülő kutatás során néhány konkrét szempont alapján kiválasz-

tott fővárosi aluljáróban végeztünk megfigyelést, illetve interjúkat készítettünk azokkal, akikről 

médiabeszámolók és informális beszélgetések alapján úgy gondoltuk, hogy valamilyen módon 

kapcsolódnak az aluljáró-takarítási programhoz. Így végül interjút készítettünk a Fővárosi Ön-

kormányzat tisztségviselőivel, a közterület-fenntartó vállalat és a közterület-felügyelet munkatár-

saival, valamint a hajléktalanellátásban dolgozó szociális munkásokkal, hajléktalan emberekkel, 

utcai árusokkal és az aluljárók gyalogos használóival is. Ezenkívül összegyűjtöttük a városháza 

és a többi megvalósító szervezet nyilvános és esetenként belső dokumentumait és feljegyzéseit 

is, amelyeket szintén kielemeztünk. Végül közel két éven keresztül figyeltük a hajléktalansággal 

és konkrétan az aluljáró-takarítási programmal kapcsolatos sajtómegjelenéseket is.

A kutatás előrehaladtával egyre többet tudtunk meg arról, hogyan próbálja a Fővárosi  

Önkormányzat formális és informális eszközökkel is a nyilvánosság látókörén kívülre szorítani  

a hajléktalan embereket. Világossá vált az is, hogy a hajléktalan embereket a társadalom lénye-

gében duplán bünteti: először akkor, amikor nem védi meg őket a lakásvesztéstől, másodszor 

pedig akkor, amikor lakásnélküliségük következményeként számos kimondott vagy kimondatlan 

normát és szabályt kénytelenek megszegni. A leggyakrabban felmerülő panasz a hajléktalan 

emberekkel kapcsolatban éppen az, hogy köztéren alszanak, miközben lényegében nem léte-

zik érdemi alternatíva, hogy megfizethető lakhatáshoz jussanak. A hajléktalan embereket gyak-

ran szidják azért is, mert nyilvános helyen vizelnek. Pedig ennek elsődleges oka nem az, hogy  

a fedél nélkül élő emberek „igénytelenebbek” lennének, mint mások, hanem az, hogy nem vagy 

csak nagyon nehezen tudnak hozzáférni privát fürdőszobához vagy ingyenes nyilvános vécék-

hez (az előbbivel nem rendelkeznek, ez utóbbiak pedig Budapesten lényegében nem léteznek).

Az összegyűjtött adatok elemzésekor egy sor, látszólag elkülönült térbeli politikát és 

gyakorlatot azonosítottunk, amelyek egy nagyobb mintázatba álltak össze. El akartuk dönteni: 

kimondhatjuk-e, hogy az elszórtnak tűnő jelenségek összességében a hajléktalan emberek 

rendszerszintű és következetes térbeli kirekesztéséhez vezetnek. 2006-ban írt szakdolgoza-

tunkban végül azt állapítottuk meg, hogy noha a köztéren élő emberek térbeli eszközökkel 

történő társadalmi kirekesztése egyre szisztematikusabbá válik, az még nem vált hivatalos  

és rendszerszintű politikává (erről lásd Török & Udvarhelyi, 2006). Ezzel együtt világossá vált az 

is, hogy ezek a folyamatok nem elszigetelten jelennek meg, és még csak nem is pártpolitikához 

köthetők, hanem szélesebb strukturális folyamatok következményei, és bőven léteznek törté-

nelmi előzményeik és nemzetközi párhuzamaik is.
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A városi tisztségviselőkkel folytatott interjúink és a hivatalos dokumentumok elemzése 

során arra is rá kellett döbbennünk, hogy a város „megtisztítása” a „nemkívánatos” elemektől 

abban az elképzelésben gyökerezik, hogy ez az, amit a többség, „a tisztességes városhasználók” 

akarnak. A tisztségviselők szinte kivétel nélkül a városlakók szóbeli vagy írásos panaszaira és 

(képzelt) igényeire hivatkoztak, amikor a program létjogosultságát indokolták. Így tehát úgy tűnt, 

hogy a hajléktalan emberek kirekesztésére irányuló kísérletek Budapest lakói nevében történtek, 

utóbbi kategóriába beleértve minket, a két kutatót is. Úgy éreztük, hogy ha a megfigyelt jelen-

ségeket és az általunk levont következtetéseket nem osztjuk meg a szélesebb közvéleménnyel 

– vagyis azokkal, akiknek a nevében a tisztogatási programot végrehajtották –, akkor lényegében 

együttműködünk embertársaink intézményes elnyomásával és kirekesztésével.

A kutatás során azt is felismertük, hogy szakdolgozatunk megírása és kutatási eredmé-

nyeink bemutatása konferenciákon és egyéb tudományos fórumokon nincs összhangban  

az általunk feltárt helyzet súlyosságával. Ezért már a kutatás félidejében készítettünk egy tervet 

arról, hogyan juttatjuk el az eredményeinket az egyetem kapuin túlra. A terjesztési terv többek 

között egy listát tartalmazott azokról a folyóiratokról és újságokról, amelyeket vélhetően érde-

kelnének az eredményeink, és amelyek közül többnél is megpróbáltunk publikálni (eleinte nem 

sok sikerrel). Végül később, egy aktuálpolitikai esemény kapcsán lehetőségünk nyílt arra, hogy 

a kirekesztés általánosabb tendenciáiról is szólhassunk: amikor 2005-ben a Fővárosi Közgyű-

lés elé került egy, a koldulás tiltását célzó rendelettervezet,7 a Magyar Narancsban (Udvarhelyi  

& Török, 2005) és a Fedél Nélkülben (Udvarhelyi, 2005a; Udvarhelyi, 2005b) is publikáltunk er-

ről egy-egy írást. Noha ez a két megjelenés utólag nem tűnik különösen jelentős lépésnek, ak-

kor nagyon fontosnak éreztük őket, hiszen első alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy a szűk  

tudományos közönségen túllépve kommunikálhassuk megállapításainkat.

A tudományos közönségen túl vezető megjelenési lehetőségek keresése mellett elkezd-

tünk olyan hajléktalan emberekkel dolgozó szervezeteket is keresni, amelyek esetleg haszno-

sítani tudnák kutatási eredményeinket. Természetesen sok civil szervezet dolgozott már akkor 

is a hajléktalanellátásban, de úgy gondoltuk, hogy a kutatás nem feltétlenül egy hagyományos 

ellátást végző szervezet számára lenne a leghasznosabb. Történetünkben a fordulópont 2004-

ben jött el, amikor a Szolidaritás Éjszakáján megismertük Az Utca Embere csoportot. Úgy tűnt, 

hogy ez a csoport jól tudná hasznosítani kutatási eredményeinket, hiszen a Szolidaritás Éjsza-

kája kapcsán számos olyan kérdést vetettek fel, amelyekkel mi is szembesültünk kutatásunk 

során, beleértve annak elismerését, hogy a hajléktalan embereknek is joguk van létezni közös 

tereinkben. A szervezet célja ráadásul a jótékonyság és a szociális ellátás helyett elsősorban  

a hajléktalansággal kapcsolatos társadalmi attitűdök megváltoztatása volt, ami szintén megfe-

lelt annak, amit a kutatás során mi is megállapítottunk. Vagyis a csoport éppen azok szolida-

ritását kívánta erősíteni, akikre a városvezetés mint „tisztességes városlakókra” hivatkozott, és 

akiknek a (feltételezett) véleményét és igényeit használták a kirekesztés igazolására. Végül pedig 

Az Utca Embere a nyitottság, a befogadás és a részvétel alapelvein szerveződött, amelyeket  

7 Az indítvány az MDF fővárosi képviselőcsoportjától származott.

a modern kulturális antropológia is magáénak vall. Ez a találkozás tehát remek alkalmat nyújtott 

nekünk az antropológia és az emberi jogi aktivizmus összekapcsolására.

Amikor befejeztük a kutatást és megírtuk szakdolgozatunkat, elküldtük Az Utca Embere 

tagjainak, remélve, hogy azt saját belátásuk szerint fel fogják használni. Azonban hamar kiderült, 

hogy ez egy meglehetősen naiv álláspont volt: ahhoz, hogy egy társadalomtudományos kutatás 

hasznosuljon, nem elég eredményeinket egyszerűen „megosztani” egy civil szervezettel, vagy 

„remélni”, hogy eredményeink hasznosulnak – ahogy azt gyakran pályázati anyagokban vagy 

kutatási tervekben olvassuk. A társadalmi mozgalmak belső működése sokkal bonyolultabb 

annál, mint hogy automatikusan integrálni tudjanak egy adott kutatási eredményt vagy meg-

állapítást. Így tehát egyértelművé vált, hogy ha érdemi társadalmi hatást akarunk elérni, akkor 

szorosan együtt kell működni a csoporttal az eredmények értelmezésében és a cselekvési terv 

kidolgozásában. Mindezt ráadásul alá kellett rendelni a szervezet általános céljainak és műkö-

désének, hiszen noha számunkra igen fontos volt az, amit hosszú évek munkája során feltártunk,  

a szervezet számára ez csak egy volt a sok más ügy közül, amivel foglalkoztak. Annak érdeké-

ben, hogy mindez megvalósuljon, úgy döntöttem, hogy „hivatalosan” is belépek Az Utca Embere  

csoportba. Bár eredetileg tényleg „csak” a kutatás eredményeinek hasznosítása erejéig tervez-

tem részt venni, pár hónap alatt mélyen beleástam magam a csoport munkájába, és kutatói 

szerepem mellett aktivistává is váltam.8

Folyamatos jelenlétem és aktív részvételem következtében a csoport az évek alatt jó né-

hány olyan problémával foglalkozott, amelyet a kutatás során tártunk fel. Például a kutatás egyik 

megállapítása az volt, hogy a koldulás kriminalizációja a szegény emberek társadalmi és térbeli 

kirekesztésének egy formája. Amikor a Fővárosi Közgyűlésben 2005-ben felmerült a néma kol-

dulás tiltása a turisztikailag kiemelt területeken, fontos beszélgetések zajlottak azzal kapcso-

latban, hogy Az Utca Emberének kell-e reagálnia, hiszen eleinte nem mindenki számára volt 

egyértelmű, hogy a csoportnak foglalkoznia kellene a koldulás témájával. Végül többek között  

a tanulmányunk is hasznos forrásként szolgált ahhoz, hogy közösen értelmezzük a helyzetet,  

és a koldulás tiltását egy tágabb keretbe helyezve konkrét lépéseket tervezzünk meg az intézke-

dés ellen. A csoport többek között tüntetést is szervezett a Fővárosi Önkormányzat épülete előtt, 

illetve később a XIII. kerület 2006-os „koldusrendelete” ellen is tiltakozott.9

A tanulmány ezenkívül arra a fokozatosan terjedő jelenségre is rámutatott, hogy Buda- 

pesten egyre több „hajléktalanbiztosra” tervezett utcabútor jelent meg. Mivel a csoport több tagja 

ezt a témát is magáénak érezte, több közvetlen akciót szerveztünk, amelyek során – demonstratív 

céllal – eltávolítottuk a köztéri padokra szerelt könyöklőket. Ezenkívül az ombudsman figyelmét 

is felhívtuk a problémára, aki végül nyilvánosan is kimondta, hogy hajléktalan emberek távoltar-

tása céljából felszerelt padkarfák sértik az emberi méltósághoz való jogot (lásd Borza, 2009). 

  

8 Kutatótársam, Török Ágnes hosszabb ideig dolgozott a Hajléktalanok Jogvédő Fórumánál és a Van Esély Alapítványnál is.
9 A Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és 

rendjéről szóló 60/1995 (XII. 1.) rendelete betiltotta a kéregető, kolduló tevékenységet reggel 6 és este 10 óra között, illetve 

időkorlát nélkül a köztéri kempingezést és a lakhely létesítését..
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Az ombudsman hosszú távú hajléktalanügyi projektet is indított, amelynek logója (egy karfa nélküli 

padon fekvő ember) és címe (Méltóság Korlátok Nélkül) is a padkarfák embertelenségére utalt.

Az Utca Embere példája jól mutatja, hogyan tud egy hagyományos módon – egyetemi 

szakdolgozatként – indult antropológiai kutatás informálni és támogatni egy önszerveződő  

társadalmi mozgalmat. Egyrészt a csoportnak kifejezetten hasznára vált a kirekesztés társada-

lomtudományos elemzése, valamint a nemzetközi és történelmi párhuzamok ismerete, ame-

lyeket a kutatás során feltártunk. Az antropológia szókincset is adott a csoportnak, amelynek 

segítségével a tagjai meg tudtak fogalmazni olyan problémákat, mint a kriminalizáció, a társa- 

dalmi-térbeli kirekesztés és a megbélyegzés. Másrészt a jól működő csoport stabil keretet 

biztosított a kutatás alkalmazásának, magas színvonalú szervezést nyújtott, és ami talán a leg-

fontosabb, hosszú távú jövőképet a társadalmi változások eléréséhez. Utólag úgy tűnik, hogy  

ez a folyamat minden résztvevő számára rendkívül hasznos volt: míg eredményeink stabil  

tudásalapot és referenciakeretet biztosítottak az alulról szerveződő aktivizmusnak, az aktivizmus 

lehetőséget adott a társadalomtudománynak arra, hogy szervesen hozzá tudjon járulni a társa- 

dalmi változásért folytatott küzdelemhez. Összességében, az alulnézetből végzett etnográfia  

ebben az esetben azzal járult hozzá a kutatáshoz való jog érvényesítéséhez, hogy a követke-

zetes vizsgálat nem maradt az egyetemi közeg viszonylag zárt falai között, hanem egy alulról 

szerveződő csoport céljai érdekében hasznosult.

Azonban ahhoz, hogy ez az együttműködés megvalósuljon, egy sokkal alapvetőbb feltétel-

nek – a kutató saját állampolgárisága felismerésének és gyakorlásának – kellett megvalósulnia. 

Másképpen fogalmazva, ahhoz, hogy egy társadalomkutató részt tudjon venni egy olyan szer-

vezet munkájában, mint Az Utca Embere, szembe kell néznie saját állampolgáriságának lénye-

gével is. Ez nemcsak azt jelenti, hogy szakítania kell a „semleges tudomány” gondolatával és 

azzal az irreális elvárással, hogy a kutató „objektív” maradjon, hanem azt is, hogy ki kell alakítania  

az elkötelezett társadalomtudomány kritikai és fenntartható gyakorlatát is (Scheper-Hughes, 

1995). Ez különösen nehéz egy olyan tudományos és társadalmi közegben, mint amilyen  

a mai Magyarország, ahol mind a mindennapi életben, mind pedig az egyetemi világban sok-

szor gyanakvás övezi azokat, akik „politizálnak”. A kutatáshoz való jog kiterjesztése tehát összes-

ségében kétirányú felelősséget követel meg az elkötelezett kutatóktól: egyrészt azt, hogy saját 

állampolgáriságukat és politikai felelősségüket felismerve aktívan részt vegyenek a számukra 

adott társadalmi és politikai térben, másrészt pedig azt, hogy a politikai részvétel új tereit is  

megteremtsék a tudományon kívüli szereplőkkel való együttműködésen keresztül.

Részvételi akciókutatás

A kutatáshoz való jog gyakorlásába beletartozik az információhoz való hozzáférés és  

a tudástermelés új formáinak kikísérletezése is. Ilyen szempontból a kutatás olyan attitűd  

és gyakorlat, amelynek elvárásai akár lényegesen különbözhetnek a tudomány uralkodó tere-

iben előírt szabványoktól. Appadurai (2006) szavaival, a kutatáshoz való jog „jog azokhoz az 

eszközökhöz, amelyekkel minden állampolgár szisztematikusan növelheti azt a tudását, amelyet 

elengedhetetlennek tart emberi lényként létezéséhez és állampolgári követeléseihez” (168.).  

A kutatáshoz való jog érvényesítésének egy másik útja, amely sok tekintetben eltér az alulnézet-

ből végzett etnográfiától, az ún. részvételi akciókutatás (angolul: participatory action research, 

röviden RAK).

A RAK „teret biztosít a kirekesztő gyakorlatok és társadalmi egyenlőtlenségek megkérdő-

jelezésének” (Cahill, 2004, p. 273.), és a kutatást a privilegizált csoportok „vizslató tekintetéből”  

az alulról kiinduló társadalmi változás eszközévé alakítja át. A részvételi akciókutatás módszer-

tana Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsiában alakult ki az 1970-es években egy olyan folyamat-

ként, amelynek során

hétköznapi, hátrányos helyzetű emberek (…) kollektív módon vizsgálják saját valóságukat, 

önállóan vagy szövetséges kívülállókkal összefogva, lépéseket tesznek saját életük elő-

remozdítása érdekében és reflektálnak a folyamat során megszerzett tapasztalataikra  

(Rahman, 2008, p. 49).

A többek között a marxista elmélet, a kritikai pedagógia, az akciókutatás és a feminista 

elmélet és gyakorlat együtteséből született RAK radikálisan megváltoztatja azt, ahogyan a tudás 

termelődik, és egyben a kutatást a társadalmi változás szolgálatába állítja.

A RAK társadalmi változásról alkotott filozófiája Paulo Freire ([1970] 2007) kritikai pedagó-

giájában gyökerezik. Ez a megközelítés tudatosan próbál szembemenni azzal a működésmód-

dal, ahogyan az uralkodó oktatási rendszer folyamatosan újratermeli mind a marginalizációt, 

mind pedig a társadalmi privilégiumokat, és megkérdőjelezi a tudományosság hagyományosan 

hierarchikus viszonyait is. Freire a társadalmi átalakulást pedagógiai folyamatként értelmezte,  

és úgy vélte, hogy az elnyomott társadalmi csoportok tagjainak egyfajta radikális önhumanizá-

lási folyamatot kell végrehajtaniuk azáltal, hogy megértik saját elnyomásuk strukturális gyökereit, 

és megpróbálják azokat megszüntetni. A társadalmi változásnak ez az elmélete egyrészt azért 

fontos, mert a változás folyamatára helyezi a hangsúlyt, vagyis azt, hogy a társadalmi változás 

hogyan megy végbe, éppen olyan fontosnak tartja, mint magának a változásnak az eredményét. 

Másrészt azért, mert arra a forradalmi jelentőségű felismerésre épül, miszerint nem lehet valakit 

saját maga helyett felszabadítani, vagyis a marginalizált csoportoknak aktívan részt kell venni  

az elnyomásukat lehetővé tévő társadalmi viszonyok és struktúrák megváltoztatásában.

A részvételi akciókutatás célja, hogy összekapcsolja a személyes tapasztalatokat a struk-

turális egyenlőtlenségek tágabb kontextusával. A kritikai tudatosság kialakulása, vagyis a tuda-

tosodás (portugálul: conscientização)

arra a folyamatra utal, amelynek során az elnyomott csoport tagjai olyan készségeket ala-

kítanak ki, amelyekkel képesek észlelni az egyenlőtlenségeket legitimként bemutató fenn-

álló ideológiákat és gyakorlatokat, és ezeket le is tudják rombolni a hierarchikus hatalmi 

viszonyok átalakítására irányuló cselekvéssel (Guishard, 2009, p. 89.);

vagyis a kritikai tudatosság nem csupán egyfajta mentális állapot vagy kognitív felismerés, 

hanem a kritikai reflexió és az aktív cselekvés folyamatainak összessége.

Míg Freire elutasította az önmagáért való reflexiót, Kurt Lewin (1946) szociálpszichológus 

a tisztán tudományos célokért végzett kutatás ellen szólalt fel: „a kutatás, amely csak könyve-

ket termel és semmi mást, nem elegendő” (p. 35). Lewin szerint ahhoz, hogy a kutatás a társa-
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dalmi változás hatékony eszköze legyen, nem korlátozódhat csupán az egyetemi világ elszigetelt  

tereire, hanem bele kell ágyazódnia a társadalmi mozgalmak és szervezetek tevékenységébe.  

A RAK ebben az értelemben a társadalmi mozgalmak tagjainak elkötelezettségét, tapasztalatát 

és szakmai tudását köti össze a formálisan képzett szakemberek tudásával és a tudományos  

világ erőforrásaival. Ideális esetben tehát a RAK nemcsak egy demokratikus és kritikai folyamatot 

hoz létre, de olyan eredményeket is képes produkálni, amelyeknek egyszerre van elméleti, poli-

tikai és gyakorlati jelentősége.

Az 1980-as évek óta a részvételi akciókutatás számos társadalmi, politikai és földrajzi kont-

extusban vált népszerűvé, és ma már jelentős hatalommal rendelkező intézmények és szerveze-

tek is alkalmazzák – gyakran saját céljaik igazolására (Cooke & Kothari, 2001). Az 1990-es évek 

óta a „részvétel” a nemzetközi fejlesztés területén működő szervezetek népszerű szlogenjévé 

vált. Ennek következtében ma már szinte lehetetlen olyan, a Világbank vagy más nemzetközi 

szervezet által támogatott projektet vagy fejlesztési programot elképzelni, amelynek alapja ne  

az „érintettek aktív részvétele” vagy a „helyi civil társadalom fejlesztése” lenne.

Fontos azonban kiemelni, hogy a freirei értelemben vett részvétel nemcsak formális jelen-

létet, hanem olyan folyamatot jelent, amely a marginalizált csoportok politikai és pszichológiai 

megerősödését és ezzel párhuzamosan az őket elnyomó politikai, kulturális és gazdasági struk-

túrák meggyengülését, felbomlását eredményezi. Ezzel szemben a nemzetközi fejlesztés dis-

kurzusában a „részvétel” leginkább a nemkormányzati szervezetek (NGO-k) fejlesztésére és egy 

olyan civil szféra létrehozására utal, amelynek elsődleges szerepe, hogy tompítsa a strukturális 

kiigazítás hatásait, és helyettesítse az állam csökkenő jelenlétét a szociális szolgáltatások terén 

(Leal, 2007). Röviden, a részvétel szlogenjét – és ezen belül a részvételi akciókutatást – egyre 

gyakrabban használják fel arra, hogy bármely érdemi hatás nélkül a részvétel látszatát keltsék.10

Összességében tehát a részvételi akciókutatás nem csupán egyfajta módszertan, hanem a 

tudás és a társadalmi változás összefüggésének kritikai elmélete. Annak érdekében, hogy meg-

különböztessék gyakorlatukat a RAK fent említett, technikai jellegű változataitól – amelyek eseten-

ként még meg is erősítik a fennálló hatalmi viszonyokat –, a részvételi akciókutatás gyakorlói „kri-

tikai részvételi akciókutatásként” határozták meg azt a fajta munkát, amelynek elsődleges célja  

a strukturális elnyomás megszüntetése. Ahogy Torre és szerzőtársai (2012) hangsúlyozzák, a kri-

tikai részvételi akciókutatás nem írja elő, hogy pontosan hogyan kell kutatást végezni. Ehelyett 

[a] kritikai részvételi kutatókat inkább egy sor kritikai és részvételi elkötelezettség köti,  

… azzal az elvi eltökéltséggel, hogy az igazságtalan, elnyomó rendszerek ellen harcolnak. 

… [A] kritikai részvételi projektek alapja a hatás érvényessége, vagyis a kezdetektől az  

motiválja őket, hogy milyen módon lehet olyan bizonyítékokat kitermelni, amelyek a válto-

zás érdekében mobilizálhatók (p. 175-181).

10 Jó hazai példa a részvétel csupán látszati megvalósítására Balog Gyula, az AVM aktivistájának karrierje mint a Nemzeti 

Erőforrások Minisztériumának tapasztalati szakértője 2011-ben. Bár Gyulát elméletben azért vették fel a minisztériumba, 

hogy segítsen a hajléktalanügyi politika alakításában az érintettek szempontjából, valójában csak egyfajta marketingfogás-

ként használták. Miután több hónap után felszólalt az ellen, hogy a rengeteg sajtómegjelenésen kívül semmi érdemi munkát 

nem kap, rövid határidővel felmondtak neki (lásd Legát, 2011).

Röviden, a kritikai RAK célja nem egyszerűen az, hogy az embereknek lehetőséget nyújt-

son nehézségeik megosztására és megvitatására egymással. Noha már ez önmagában nagyon 

hasznos folyamat lehet, nem elegendő. Ennek megfelelően, a kritikai RAK sokkal tovább megy, 

és céljának a következetes adatgyűjtés és elemzés, az egyéni és kollektív tanulás, a status quo 

kritikája, a sztereotípiák és előítéletek lebontása, valamint a közösségépítés és a fennálló viszo-

nyok megváltoztatására tett konkrét lépések összessége tekinthető.

A RAK azok számára alakít ki teret az elméletalkotáshoz, akiket a tudomány és a mé-

dia gyakran dehumanizál és elhallgattat, és fontos szerepet játszik a személyes felelősség és  

kudarc uralkodó diskurzusainak aláásásában is. A részvételi akciókutatásnak szerepe lehet az 

ún. ellen-nyilvánosság (counterpublic), vagyis az olyan „párhuzamos diszkurzív arénák [kiala-

kításában], ahol az alárendelt társadalmi csoportok tagjai ellen-diskurzusokat alakítanak ki és 

terjesztenek annak érdekében, hogy létrehozzák identitásuk, érdeklődésük és szükségleteik 

uralkodótól eltérő értelmezéseit” (Fraser, 1990, p. 67). Noha az ellen-nyilvánosságok (pl. szubkul-

turális és mozgalmi terek, kiadványok, fórumok) viszonylagos autonómiát élveznek az uralkodó 

közéleti diskurzusoktól, nem működhetnek teljesen elszigetelve a közösségi részvétel főáramú 

tereitől, hiszen céljuk éppen a létező társadalmi viszonyok megváltoztatása. A kritikai RAK-nak 

így tulajdonképpen egyszerre célja, hogy létrehozza a tudás alternatív tereit és formáit, illetve 

hogy ezek segítségével befolyásolja az uralkodó elképzeléseket és gyakorlatokat is.

Utca és jog: részvételi akciókutatás a hajléktalan emberekkel 

szembeni diszkriminációról11

A modern állam egyik fő jellegzetessége, hogy lakosait, földjét és egyéb vagyonát számon 

tartja és kategóriákra osztja (Scott, 1998). Ily módon az adatgyűjtés, a kutatás és az állampolgá-

rok személyének, mozgásának és viselkedésének dokumentációja az állami irányítás fontos esz-

közévé és az államigazgatás elengedhetetlen részévé vált. Ma Magyarországon a széles körű 

állami nyilvántartás alapja többek között a lakcímkártya, a személyi igazolvány, a taj-kártya és  

az adókártya, amelyek egyben elengedhetetlen kapocsként is szolgálnak az állampolgárság  

teljes körű gyakorlásához.

A hajléktalan emberek életében ez a fajta állami nyilvántartás sokszor még fokozottabban 

jelentkezik. Az ún. KENYSZI-rendszer 2012-es bevezetése12 óta minden szociális intézmény-

nek regisztrálnia kell azoknak a hajléktalan embereknek a taj-számát, akik szociális szolgálta-

tást vesznek igénybe, így egy hajléktalan ember egy nap akár többször is be kell, hogy mutassa 

az igazolványát ahhoz, hogy alapvető szolgáltatásokhoz hozzájusson. Ezenkívül a rendőrség  

és a közterület-felügyelet is aktívan hozzájárul ahhoz, hogy az állam nyomon tudja követni  

hajléktalan állampolgárait: a közterületen tartózkodó hajléktalan embereket az átlagnál sokkal  

11 Ez a fejezet A Város Mindenkié aktivistájaként és az Utca és Jog kutatójaként szerzett személyes tapasztalataimon alapul. 

Ha nincs másképpen jelezve, minden itt szereplő idézet eredetileg az Utca és jog csapat kutatási jelentésében (Utca és Jog. 

Részvételi akciókutatás…, 2012b) jelent meg.
12 Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatásokat Igénybevevőkről, 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról.
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gyakrabban igazoltatják, miközben az ún. hajléktalantelepekről még fotókkal és GPS-koordi-

nátákkal ellátott adatbázist és térképet is készítettek a fővárosban (Rendőrök ellenőrzik, 2011;  

Fekete, 2011). Összességében tehát a magyar államnak rengeteg információ áll rendelkezésére 

a hajléktalan emberek szokásairól, lakóhelyéről és jövedelméről.

Mindehhez képest a fedél nélkül élők sokkal kevesebbet tudnak az államról és annak mű-

ködéséről. Noha a szociális ellátások igénybe vevőinek gyakran lenyűgözően részletes ismere-

tei vannak arról, hogy hol és hogyan kell egy-egy konkrét ügyet elintézni (pl. segély, illetékmen-

tesség, munkavállalás), ez alapvetően a túlélést szolgálja, és az érintettek ritkán rendelkeznek  

tágabb ismeretekkel az állami apparátus működéséről, a vonatkozó jogszabályokról vagy akár 

az állampolgári kontroll lehetőségeiről. A szélesebb körű tudás hiánya nemcsak sebezhetővé 

teszi a hajléktalan embereket, de gyakran az elszigeteltség érzését is kelti bennük, miközben 

ügyfélként boldogulni próbálnak a bürokrácia útvesztőiben.

A Város Mindenkié szervezésében megvalósult Utca és jog részvételi akciókutatás éppen 

arra tett kísérletet, hogy áthidalja a hajléktalan emberek és az állam között feszülő tudásbeli  

különbséget, és ezáltal csökkentse a szélsőséges hatalmi egyenlőtlenségeket az állam és polgá-

rai között. Az Utca és jog kimondott célja az volt, hogy lássa, menynyire valósul meg az egyenlő 

bánásmód követelménye a hajléktalan emberek és az állam viszonyában, tágabb értelemben 

pedig a kutatás célja az volt, hogy az állam viselkedését dokumentálja és értékelje az egyik  

leginkább kirekesztett társadalmi csoport – a fedél nélkül élők – szempontjából.

A kutatás előzményeként az AVM évekig próbálta számba venni és rendszerezni a hajlék-

talan emberek ellen elkövetett hatósági visszaéléseket. 2010-ben például felhívást tettünk közzé, 

amelyben hajléktalan emberek által elszenvedett jogsértésekről szóló esetleírásokat kértünk, 

elsősorban szociális munkásoktól. A pár tucat beküldött esetleírás nemcsak azt bizonyította, 

hogy a hajléktalan embereket igen gyakran éri jogsértés, hanem azt is, hogy sokszor nincsenek 

tisztában sem a saját, sem a hatóságok jogaival és kötelezettségeivel. Ugyanakkor az is egyér-

telművé vált, hogy az egyedi történetek nem elegendők arra, hogy általános következtetéseket 

vonjunk le az állam működésről, vagy lényegi változtatásokat követelhessünk akár jogszabályi, 

akár végrehajtási szinten. Mivel ezzel együtt kiderült, hogy ebben a témában nem létezik átfogó 

tanulmány, a csoport úgy döntött, hogy saját kutatásba kezd, és módszeresen adatokat gyűjt  

az utcán élő hajléktalan embereket érő hatósági zaklatásról.

Az Utca és jog-kutatás során konkrétan vizsgáltuk, hogy a fővárosban az utcán élő  

emberek hogyan és milyen mértékben tapasztalnak diszkriminációt az állam képviselői részéről. 

Az adatgyűjtésen kívül a kezdeményezés egyik kimondott célja volt az is, hogy ellensúlyozza  

a hajléktalan emberek kirekesztését a hajléktalanságról szóló közbeszédből, és olyan hely-

zetbe hozza őket, hogy képesek legyenek alakítani a róluk szóló diskurzust. A kutatás ezenkívül  

fejleszteni kívánta a kutatóként részt vevő hajléktalan emberek kritikai tudatosságát és önér-

dekérvényesítő képességét, valamint célul tűzte ki olyan tudás termelését is, ami megerősíti  

A Város Mindenkié érdekvédelmi munkáját.

Jenny Cameron (2007) a RAK három alapvető típusát különbözteti meg: a felszabadító 

projekteket, amelyek a kirekesztett csoportok tagjainak mindennapjait kívánják megváltoztatni;  

az intézmények részére történő kutatást, amely azonosítja az intézmények számára fontos  

problémákat, és javaslatokat tesz ezek megoldására; és az intézményekkel együtt történő ku-

tatást, amikor az uralkodó intézmények képviselői – például a politikai vagy egyéb döntéshozók 

– társkutatóként részt vesznek a kutatásban annak érdekében, hogy növekedjen az intézmény 

elkötelezettsége egy adott témában. Az Utca és jog az első két típus ötvözete, hiszen a kutatást 

azok végezték, akiket a hatósági jogsértések közvetlenül érintenek, azzal a céllal, hogy megvál-

toztassák az elnyomó gyakorlatokat és körülményeket. Ugyanakkor a kutatás egyben egy alulról 

szerveződő csoport, A Város Mindenkié „megrendelésére” is készült, amely így kívánta azonosí-

tani a közterületen élő hajléktalan emberek problémáit, hogy aztán javaslatokat fogalmazhasson 

meg a helyzet megváltoztatására.

Az Utca és jogot négy AVM-aktivista koordinálta, akik közül ketten társadalomtudományi 

végzettséggel rendelkeztek (köztük a szerző is), ketten pedig a csoport hajléktalan alapító tagjai 

voltak. A hajléktalan kutatók toborzására tett néhány sikertelen kísérlet után elhatároztuk, hogy 

egy kis összegű ösztöndíjat ajánlunk fel a leendő kutatóknak, így 2011 szeptemberére összeállt 

egy 18 kutatóból álló csapat. A kutatást négynapos intenzív képzéssel kezdtük, amelynek során 

a csapat a RAK különböző aspektusairól tanult, például a hagyományos és részvételi kutatás 

közötti különbségekről, a kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekről és a kutatási etikáról.  

A képzés után a kutatócsapat minden héten háromórás találkozót tartott, az adatgyűjtést  

pedig a heti gyűlések közötti időben végeztük. A konkrét kutatás egy éven át tartott 2011 őszétől  

2012 őszéig, de az eredmények felhasználása és terjesztése még 2014-ben is folytatódik.

A kutatócsapat egy deduktív folyamat során13 jutott el a kutatás fő kérdésének megfogal-

mazásáig, amely végül így szólt: „Éri-e hátrányos megkülönböztetés a Budapesten fedél nélkül 

élő embereket az állam képviselői részéről, és ha igen, milyen formában és mekkora mérték-

ben?”14 Ennek a kérdésnek a megválaszolásához négy fő információforrásra támaszkodtunk. 

Először, a kutatás egész időszaka alatt dokumentáltuk és részletesen átbeszéltük a hajléktalan 

kutatók diszkriminációval kapcsolatos személyes tapasztalatait. Másodszor, a csapat összeállí-

tott egy kérdőívet, amely a hajléktalan emberekről szóló sztereotípiákról, a közvetlen és közvetett 

diszkriminációval kapcsolatos személyes tapasztalatokról, valamint az egyéni érdekképviseletről 

 

13 A kutatás fő kérdésének megfogalmazását egy nagyon tág kérdéssel kezdtük: „Tudják-e gyakorolni az utcán élő 

emberek a jogaikat?”, majd ennek a kérdésnek minden lehetséges aspektusát felsoroltuk. Megpróbáltuk meg- 

találni a legfontosabb kérdések közös elemeit, és azokat egy nagy közös kérdéssé formálni. Ezután a listán szereplő eleme-

ket a fő kérdés alkérdéseiként dolgoztuk ki részletesen (amelyekből később sok felkerült a kérdőívre és az interjúvázlatba is).
14 A „fedél nélkül” élőket úgy határoztuk meg, mint akik éjjeli menedékhelyen, saját építésű kunyhókban vagy más, ere-

detileg nem lakhatásra szánt helyen, pl. üres épületekben vagy barlangokban élnek. Azért vettük be a kutatásba az éjjeli 

menedékhelyen alvókat, mert ők csak éjszaka tartózkodhatnak a szállón, és napjuk nagy részét kénytelenek közterüle-

teken vagy nappali melegedőkben tölteni. Ráadásul az éjjeli menedékhelyek csak egy éjszakára jelentenek biztos jogvi-

szonyt, így mindig fennáll az a veszély, hogy valaki este mégsem jut be. Célcsoportunk így összesen 5-6000 emberből állt  

Budapesten, ebből 2011–2012 telén kb. kétezren aludtak fapados szállón és 3-4 ezren egyéb helyeken. Kutatásunk során  

az „állam képviselőiként” azokat határoztuk meg, akik valamilyen közszolgálati munkát végeznek, vagy közvetlenül az állam-

tól vagy az önkormányzattól kapják a fizetésüket, beleértve az egyenruhás hatóságokat, a hivatalnokokat és az egészség-

ügyi szakembereket.
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tartalmazott kérdéseket.15 Közel négyszáz fedél nélkül élő ember válaszolt a kérdéseinkre  

különböző helyszíneken: éjjeli menedékhelyeken, közterületen és ételosztásoknál.16 Harmad-

szor, hogy statisztikáinkat kvalitatív adatokkal is alá tudjuk támasztani, 18 interjút készítettünk 

olyan szakemberekkel, akik hajléktalan emberekkel dolgoznak, vagy valamilyen módon hatással 

vannak az életükre: szociális munkásokkal, rendőrökkel, közterület-felügyelőkkel, BKV-ellenőrök-

kel, egészségügyi szakemberekkel, a szociális ellátásban dolgozó hivatalnokokkal és választott 

képviselőkkel.17 Végül másodlagos adatokat is felhasználtunk, többek között rendőrségi statisz-

tikákat (amelyekhez közérdekűadat-igényléssel jutottunk), valamint a rendőrök és közterület- 

felügyelők ellen benyújtott panaszok dokumentációját.

A kutatás fontos adatokkal szolgált a hajléktalan emberekről alkotott sztereotípiákról,  

a diszkrimináció hivatalos és nem hivatalos megjelenési formáiról, valamint az állampolgári  

tudatosságról és az egyéni érdekképviseletről. Ami az előítéleteket illeti, a megkérdezett hajlék-

talan emberek 50%-a gondolta úgy, hogy a nem hajléktalan emberek elsősorban olyan külső 

és negatív jellemzőket kapcsolnak hozzájuk, mint a rossz szag, a koszosság stb. Ezenkívül a vá-

laszadók csaknem 40%-a gondolta úgy, hogy a hajléktalansághoz deviáns viselkedést, például 

az alkoholizmust, a lopást és a kábítószerrel való visszaélést kapcsolnak. Végül a válaszadók 

egyötöde olyan belső jellemzőket említett, mint a lustaság, a butaság és a magányosság.

A közvetlen diszkriminációt tekintve a megkérdezettek nagy többsége (83%) gondolta úgy, 

hogy a hajléktalan emberek tapasztalnak diszkriminációt, és a válaszadók hasonlóan magas 

arányban (75%) tapasztaltak már maguk is első kézből hátrányos megkülönböztetést. A hajlék-

talan embereket leggyakrabban diszkrimináló csoportként az olyan nem hajléktalan polgárokat 

említették, mint a járókelők, a fiatalok és a tömegközlekedési járművek utasai, valamint a közterü-

let-felügyelők és a rendőrök. Egy konkrétabb kérdés kapcsán a megkérdezettek összesen 57%-a 

válaszolta azt, hogy bántak már vele megalázó módon azért, mert hajléktalan; itt a leggyakrabban 

a közterület-felügyelőket, a rendőröket és a nem hajléktalan („civil”) polgárokat említették.

15 A közösen kidolgozott kérdőív negyven kérdést tartalmazott, amelyeket a következő kategóriákba soroltunk: általá-

nos, leíró jellegű kérdések; a hajléktalan emberekről kialakított kép: általános vélemény a hajléktalan emberekkel szembeni 

hátrányos megkülönböztetésről; személyes tapasztalatok: milyen helyzetekben, milyen körülmények között és kik részéről 

tapasztaltak diszkriminációt; az egyenruhás hatóságok viselkedése és a részükről megnyilvánuló hátrányos megkülönböz-

tetés; az érdekérvényesítéssel kapcsolatos vélemények és tapasztalatok.
16 Ez a minta Budapest hajléktalan lakosságáról kvázi reprezentatívnak fogható fel, ha összehasonlítjuk a 2012 februárjában 

készült átfogó felmérés eredményeivel (ennek nyilvános eredményeiről lásd Győri és Szabó, 2012). Kérdőívünk megkérde-

zettjei átlagosan hét éve éltek az utcán; a megkérdezettek fele kevesebb mint öt éve volt hajléktalan, míg 24% több mint 

tíz éve élt az utcán a kérdőív kitöltése idején. Ez tükrözi az általános trendet, miszerint sokak számára Magyarországon 

a hajléktalanság nem átmeneti helyzet, hanem hosszú távú állapottá vált (Dávid és szerzőtársai, 2005). A megkérdezet-

tek több mint fele aludt éjjeli menedékhelyen, ötödük az utcán. 29%-uk aludt üres épületben, kunyhóban, sátorban vagy 

egyéb helyen. Jövedelem szempontjából a megkérdezettek 30%-a rendelkezett valamilyen újrahasznosító tevékenységből  

(pl. papír, műanyag, üveg stb. gyűjtése) származó jövedelemmel, 18%-a végzett alkalmi munkát. A válaszadók 15%-a mond-

ta azt, hogy a kérdezéskor nem volt semmilyen jövedelme.
17 Az interjúalanyokat személyes és szakmai kapcsolatok, valamint hivatalos megkeresés alapján találtuk meg. Az elké-

szült interjúkat a tartalomelemzés módszerével elemeztük közösen. Először kiválasztottuk az interjúk azon részeit, amelyek  

a diszkrimináció szempontjából relevánsak voltak, aztán különböző témák szerint rendeztük őket, mint például „rendszer-

szintű problémák”, „egyéni diszkrimináció” és „megoldások”. Miután minden kiválasztott idézetet így kategorizáltunk, átbe-

széltük őket, azonosítottuk a tendenciákat, és általános következtetéseket vontunk le.

A hajléktalan válaszadók a tömegközlekedést említették, mint az őket érő diszkrimináció 

leggyakoribb helyszínét. A megkérdezettek 43%-a mondta, hogy szállították már le tömegköz-

lekedési eszközről azért, mert nem volt érvényes jegye, megszegte az utazási szabályzatot  

(pl. koszos ruhában utazott, vagy a megengedettnél nagyobb méretű csomag volt nála), vagy 

egyszerűen azért, mert hajléktalan volt. Egy válaszadó beszámolója szerint: „Egy kedves ember 

minden hónapban megveszi nekem a bérletet, így sosincs bajom a BKV-n. De van egy buszsofőr 

azon a vonalon, amivel járok, aki sosem enged felszállni. Ha csak én ülök a megállóban, meg 

sem áll.” Annak ellenére, hogy a kérdőívből nem derült ki, hogy kinél mi volt a leszállítás pontos 

oka – ezt a hiányosságot sajnos csak utólag ismertük fel –, a tömegközlekedéssel kapcsolatos 

problémák alkalmasak arra, hogy rámutassunk az egyéni és a rendszerszintű diszkrimináció  

összefüggéseire.

A felmérés során folytatott informális beszélgetésekből kiderült, hogy sok hajléktalan em-

ber a kirekesztést a tömegközlekedésből már önmagában is a diszkrimináció egy formájának 

tartja. Noha tisztában vannak azzal, hogy érvényes jegy vagy bérlet nélkül hivatalosan nem lehet 

utazni, az ő szempontjukból annak, hogy nincs jegyük, ugyanaz az oka, mint hajléktalanságuk-

nak: a szélsőséges szegénység. Így abban a pillanatban, amikor leszállítják őket a buszról vagy 

villamosról azért, mert nincs érvényes jegyük, strukturális kirekesztettségük ölt konkrét formát. 

Vagyis önmagában nem azt tekintik diszkriminációnak, amikor egy hajléktalan embernek érvé-

nyes jegy hiányában le kell szállnia a buszról vagy a villamosról, hanem azt a tényt, hogy nincs 

pénzük jegyet venni, és így nem tudnak eljutni azokra a helyekre, ahol kielégíthetnék alapvető 

szükségleteiket (pl. mosás, étkezés, fürdés, ügyintézés, orvosi vizsgálat).

A tömegközlekedés után a megkérdezettek az egyenruhás hatóságok részéről érkező 

diszkriminációt említették a leggyakrabban. A válaszadók közel felével bánt már diszkriminatív 

módon egyenruhás hatósági személy, és 50%-hoz szóltak már megalázó módon. Ezt az ered-

ményt erősítette meg az egyik kerületi közterület-felügyelet munkatársaival készített interjú is, 

amelyben a megkérdezettek elmondták, hogy valóban előfordul, hogy „erősebb hangnemet 

használnak” azzal a hajléktalan emberrel szemben, aki több felszólítás ellenére sem hajlandó 

egy közterületet elhagyni. Az természetesen továbbra is fontos kérdés, hogy miért kellene egy 

hajléktalan állampolgárnak valahonnan távoznia csupán azért, mert egy egyenruhás közeg  

felszólította rá. Összességében a hajléktalan válaszadók csupán 26%-a érezte úgy, hogy az 

egyenruhás hatóságok egyenrangú állampolgárként kezelik őket, és a megkérdezettek 13%-a 

számolt be arról, hogy a hatóságok fizikailag bántalmazták.

Ugyanakkor viszonylag sok válaszadó jelezte azt is, hogy egyenruhás hatósági személy 

nyújtott már neki segítséget. A megkérdezettek majdnem negyede kapott már segítséget közte-

rület-felügyelőtől vagy rendőrtől étel, pénz vagy információ formájában. A hatóságok és a hajlék-

talan emberek közötti segítő kapcsolat létezését a Budapesti Rendőr-főkapitányság statisztikái 

is megerősítik.18 Ezek alapján Budapesten 2010 januárjában a 720 feljegyzett eset 81%-ában a 

rendőrök felvilágosítást adtak a hajléktalan embereknek, 14,5%-ában mentőt és 1,8%-ában (13 

18 Ezeket az adatokat A Város Mindenkié 2010-ben közérdekűadat-igénylés során kapta meg.
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esetben) krízisautót hívtak. A 2010 februárjában rögzített 1205 találkozás 92%-ában történt 

felvilágosítás, 7%-ában hívtak mentőt és 5 esetben (1,4%) krízisautót. Azt sajnos nem tudjuk, 

hogy ezekben az esetekben a „felvilágosítás” pontosan mit takar, hogy milyen hangnemben 

folyt a beszélgetés, vagy hogy történt-e igazoltatás vagy más intézkedés. Mindenesetre az 

adatok jól mutatják, hogy a téli krízisidőszak idején a rendőröknek fontos szerep jut a hajlékta-

lan emberek támogatásában, míg a tavasz közeledtével folyamatosan csökken az ilyen jellegű 

találkozások száma.

Végül pedig érdekes – és egyben szomorú – volt megfigyelni a kérdőívek kitöltése során, 

hogy a válaszadók gyakran a hatóság „engedékenységét” is a segítség egy konkrét formájaként 

tartják számon. Például többször elhangzott, hogy a közterület-felügyelők gyakran csak szóbeli 

figyelmeztetést adnak, és nem indítanak hatósági eljárást az olyan szabálysértésekért, mint  

például a kukázás. Ezt a gyakorlatot egy közterület-felügyelővel végzett interjú is alátámasztotta: 

„Hogy bírságolnánk egy hajléktalant? Honnan fizetne, miből? Ennek semmi értelme.”

A pozitív megítélés ellenére az informális, büntetés nélküli zaklatás az egyik leginkább  

bevett módja annak, hogy a hajléktalan embereket eltávolítsák egyes közterületekről. Lénye-

gében ezt tette törvényessé a szabálysértési törvény 2013-ban, amikor előírta, hogy csak ak-

kor lehet valaki ellen eljárást indítani életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt, ha az eljáró 

hatóság felszólítására nem megy el onnan. Mint a BRFK nyilatkozataiból kiderül (Új hajlékta-

lantörvény, 2014), ez a valóságban azt jelenti, hogy több száz hajléktalan embert szólítanak fel 

arra, hogy távozzon a helyszínről, amit ők a büntetés veszélye miatt meg is tesznek. Ezek az 

„intézkedések” nem kerülnek be semmilyen hivatalos statisztikába, és kifogást sem lehet elle-

nük benyújtani, így tökéletesen alkalmasak arra, hogy a hajléktalan embereket a segítő szándék  

és az „engedékenység” látszata mellett üldözzék el a közterületekről.

A hajléktalan emberek és a rendőrök között az egyik legfőbb feszültségforrás a rendsze-

res (és sokszor indokolatlan) igazoltatás. A hajléktalan válaszadók 59 százalékát igazoltatták  

a rendőrök a kérdezés előtti 30 napos időszakban, és több mint harmadukat hetente legalább 

egyszer felszólították személyazonossága igazolására.19 Noha az etnikai profilalkotás Magyar-

országon viszonylag jól dokumentált gyakorlat,20 a hajléktalan emberek ilyen jellegű hatósági 

zaklatásáról korábban nem állt rendelkezésre elegendő információ. Az Utca és jog-kutatás 

eredményei mindenképpen jelentősek abban a tekintetben, hogy alátámasztják a hajléktalan 

aktivisták megfigyelését, miszerint létezik társadalmistátusz-alapú profilalkotás, és hajléktalan 

emberként sokkal inkább ki vannak téve az állami ellenőrzésnek, mint egy biztonságos lakha-

tással rendelkező állampolgár.

Míg az Utca és jog-kérdőív a közvetlen diszkriminációt mérte, a szakemberekkel készí-

tett interjúk a közvetett diszkriminációt és a rendszerszintű problémákat is felfedték. Először is, 

több interjúalany magát a hajléktalanságot is a társadalmi kirekesztés egy formájaként defini- 

 

19 A 30 napos időszakban a hajléktalan férfiak 63%-át igazoltatták, míg a nőknek „csak” 47%-át.
20 Annak esélye, hogy egy roma magyart igazoltat a rendőr, háromszor akkora, mint az átlag lakosságban (Kádár és  

szerzőtársai, 2008).

álta, olyan megbélyegzett állapotként, amelyet szinte lehetetlen elhagyni. Egy szociális munkás  

így fogalmazott: „Önmagában az a léthelyzet, hogy nincs pénz a zsebedben, üres a gyomrod,  

és nincs egy hely, ahová lehajthatnád a fejedet – ez önmagában diszkrimináció abban a világ-

szemléletben, amit én vallok.”

Miközben az állam a hivatalos bürokrácián keresztül folyamatosan információkat gyűjt 

az állampolgárokról, nem csupán az adatok passzív befogadójaként működik. Sőt, képviselőin 

– mint például az önkormányzati dolgozókon vagy a rendőrökön – keresztül erőteljes üzene-

teket küld minden állampolgárnak arról, hogy mi jár nekik, vagy hogy mit érdemelnek meg 

és mit nem. A hajléktalan emberek esetében ezek az üzenetek nagyon erősen befolyásolják  

az érintett saját magáról és társadalmi helyzetéről kialakított képét. Az interjúk során az álta-

lános kirekesztettségen túl olyan négy konkrét terület rajzolódott ki, ahol az állam nem feltét-

lenül kezeli egyenrangú állampolgárként a hajléktalan embereket: a munkaügy, a segélyezés,  

az egészségügy és a lakhatás.21

A hajléktalan emberek szegregációja a közszolgáltatásokban a közvetett diszkrimináció 

legkonkrétabb megnyilvánulása. Budapesten legalább két olyan szerv van, amely elkülönítetten 

foglalkozik hajléktalan emberekkel: az eredetileg a lakcím nélkülieknek létesített munkanélküli- 

hivatal, amely ma már a nem megfelelő lakcímmel rendelkezőket és a hajléktalan embereket is 

ellátja munkaügyi szempontból,22 és az önkormányzat hajléktalansegélyező irodája.23 Bizonyos 

esetekben indokolható lehet az olyan intézmények létezése, amelyek ügyfeleik speciális igé-

nyei miatt kifejezetten csak egy bizonyos társadalmi csoporttal foglalkoznak.24 Azonban a két 

budapesti szegregált hivatal munkatársai nem nyújtanak semmilyen extra szolgáltatást egy át-

lagos munkaügyi hivatalhoz vagy segélyezőirodához képest, céljuknak egyedül az tűnik, hogy 

egy helyre „tereljék” a fedél nélkül élő ügyfeleket. Ahogyan egy, az egyik ilyen irodában dolgozó  

önkormányzati alkalmazott fogalmazott: „Önmagában diszkriminál, hogy szeparálják [őket], mintha 

vírusosak lennének a hajléktalanok. Miért más egy segélyosztás? Miért kell elkülöníteni?”

A hajléktalan emberek szemszögéből az egészségügyi ellátás a közszolgáltatások leg- 

ellentmondásosabb területe. Az Utca és jog hajléktalan válaszadóinak 25%-a tapasztalt már 

diszkriminációt szociális és egészségügyi intézményben. A megkérdezettek 14%-át nem lát-

ták el megfelelően kórházban, és 10%-ukat nem vitte el a mentő, amikor szerintük szükséges 

lett volna. Ugyanakkor a hajléktalan válaszadók számos pozitív esetet is említettek, amikor az  

orvosok és a nővérek külön erőfeszítést tettek azért, hogy megadják nekik a megfelelő ellátást.  

Egy hajléktalan egészségügyi centrum vezetője szerint például „van olyan, hogy valaki egy tün-

déri beteg, és szeretik a nővérkék, és mikor megtudják, hogy hajléktalan, akkor az összes mara-

dék kosztot odaadják neki, vagy ha találnak egy szép pizsamát (»tegye el, majd jó lesz későbbre«).  

De van fordított irányban is negatív megkülönböztetés”.

21 A lakcím is egy olyan terület, ahol rendszeresen éri diszkrimináció a hajléktalan embereket, azonban ezt a kutatás nem 

vizsgálta. 
22 Hivatalos nevén Budapest Főváros Kormányhivatal IX. Kerületi II. Munkaügyi Kirendeltség.
23 Hivatalos nevén Hajléktalan Információs Iroda.
24 Ilyen például a gyermekpszichiátria, vagy az Egyesült Államokban a veteránok számára működtetett ellátások.
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Köztudott, hogy a magyar egészségügyi rendszer kritikus állapotban van, és hogy a forrás- 

hiány komoly frusztrációt okoz az egészségügyi szakembereknek és betegeknek egyaránt. 

Ezek a nehézségek a hajléktalan emberek esetében fokozottak, mivel az egészségügyi intéz-

mények nem mindig képesek megfelelő ellátást nyújtani számukra. Az egészségügyi és szoci- 

ális szakma ezt régen felismerte, így évekkel ezelőtt25 kialakítottak egy párhuzamos egész-

ségügyi ellátórendszert, kifejezetten hajléktalan betegek részére. A hajléktalan egészségügyi 

centrumoknak hivatalosan három fő funkciója van: hogy felkészítsék a hajléktalan embereket  

a „sima” egészségügyi rendszer használatára például az élősködők eltávolításával, tisztálkodás-

sal és megfelelő étkezés biztosításával; hogy átmeneti elhelyezést biztosítsanak számukra, miu-

tán egy kórház „otthonukba bocsátja” őket; és hogy alapvető orvosi ellátást nyújtsanak azoknak, 

akiknek nincs szabályos lakcímük, vagy gond van a taj-kártyájukkal. Az egészségügyi centrumok 

kétségtelenül fontos szerepet játszanak a hajléktalan emberek minimális egészségügyi ellátása 

területén, ugyanakkor rámutatnak arra is, hogy az elvileg alanyi jogon hozzáférhető egészség-

ügyi szolgáltatások mégsem mindenki számára elérhetők, és valójában nem képesek – és talán 

a szándék sincs meg rá – mindenkinek megfelelő ellátást biztosítani.26

A szegregált hajléktalanügyi intézmények létrehozása jó példa a Larsen (2004) által a margi- 

nális tér politikájának nevezett jelenségre:

A marginális tér egyrészt értelmezhető az eltávolítás vagy elhanyagolás politikájaként, 

másrészt viszont tekinthető a differenciált társadalmi integráció igényére adott válasz-

reakcióként is, azok sajátos politikai megközelítéseként, akik nem tudnak, nem akarnak, 

vagy valami miatt nem illenek bele az általános vagy normalizáló szociálpolitikai megkö-

zelítésbe. A marginális tér politikájára lehet úgy is tekinteni, mint a marginális emberek 

különleges igényeinek és életstílusának felismerésére. Ugyanakkor valóban az eltávo-

lítás vagy elhanyagolás politikájává válhat, ha ez a felismerés nem társul azzal, hogy 

ezeknek az embereknek az ellátásához és a róluk való gondoskodáshoz megfelelő tér  

és erőforrások kell, hogy rendelkezésre álljanak (p. 206).

A külön kórházakat, az elkülönített munkaügyi és segélyzőirodákat, valamint a speciális 

lakcímtípust elvben azért alakította ki a magyar állam, hogy a hajléktalan emberek is megfe-

lelő ellátást kapjanak. Azonban éppen elkülönített, és igen gyakran másodrendű jellegük az, 

ami miatt mégis inkább az elhanyagolás és nem a befogadás politikáját tükrözik. A hajléktalan 

emberek részére létrehozott marginális intézményi terek arra mindenképpen alkalmasak, hogy  

a hajléktalan emberek fizikai túlélését biztosítsák, arra azonban nem, hogy áthidalják vagy csök-

kentsék a létező társadalmi egyenlőtlenségeket – sőt éppen ellenkezőleg, inkább megerősítik 

25 A kifejezetten a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásáért felelős egészségügyi centrumok létrehozásáról Budapes-

ten és a megyeszékhelyeken a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól rendelkezett. Azonban a rendelet által előírt központok teljes kialakítása 

csak évekkel később valósult meg.
26 Fontos ellentmondás, hogy a hajléktalan emberek gyakran „szívesebben” mennek az elkülönített háziorvosi szolgálathoz 

vagy a hajléktalan egészségügyi centrumokba (ha egyáltalán elmennek orvoshoz) akkor is, ha jogosultak lennének a „sima” 

egészségügyi ellátásra. Ennek elmondásuk szerint az az oka, hogy itt kevésbé félnek a diszkriminációtól és attól, hogy  

a többi beteg „kinézi” őket.

a hajléktalan és nem hajléktalan emberek közötti határvonalakat, és ezzel együtt a fedél nélkül 

élők másodrendű állampolgárságát is.

Végül, az Utca és jog kutatói által megkérdezett szakemberek a lakhatást is a diszkriminá-

ció egy területeként azonosították. Ez azért különösen ellentmondásos, mert éppen a szociális-

bérlakás-rendszer lehetne az egyik kiút a hajléktalanságból. Azonban amiatt, hogy nagyon kevés 

szociális bérlakás van, és az önkormányzatok a meglévő lakásokba is inkább a magasabb jö-

vedelmű bérlőket helyezik,27 a szociálisbérlakás-pályázatokon sokszor olyan kritériumoknak kell 

megfelelni, amelyeket egy hajléktalan, sőt, bármely alacsony jövedelmű ember képtelen teljesí-

teni (pl. több év állandó lakóhely az adott kerületben, több százezer forintos felújítási kötelezett-

ség, vagy a lakbér kifizetése hónapokra vagy évekre előre). Ahogyan egy ügyintéző fogalmazott 

az Utca és jog kutatóinak kérdésére válaszolva:

A Fővárosi Önkormányzat által bérbe adott szociális bérlakásoknál elég súlyos feltételek 

vannak, és elég sok pénzt be kell fizetni előre. Az nyer általában, aki minél több évre ki tudja  

fizetni a bérleti díjat. Ez nem a hajléktalanságra nézve hátrány, hanem a szegénységre. A sze-

gény ember ugyanúgy nem tudja kifizetni a bérleti díjat öt évre előre, mint a hajléktalan. Nincs 

megkülönböztetve, hogy hajléktalan vagy nem hajléktalan, viszont a szegény–nem szegény igen.

A radikális tudás termelése az Utca és jog-kutatás során

A „mély részvétel” (angolul: deep participation) fogalma a reflexió és tudástermelés  

kollektív folyamatát írja le a részvételi akciókutatásban.28 Ez a fogalom különböző szerzőknél 

valamelyest különböző dolgokat jelent. Michelle Billies szociálpszichológusnál (2010) a mély 

részvétel arra a tényre utal, hogy minden kutató részt vesz a kutatás minden aspektusában, egé-

szen az ötlet megszületésétől az adatgyűjtésen át az elemzésig és az akcióig, miközben kritikai 

tudatosságuk növekszik. Valerie Francisco szociológus (2010) a kifejezést annak a helyzetnek  

a leírására használja, amikor nemcsak azok osztják meg egymással tudásukat és tapasztala-

taikat, akiket az elnyomás közvetlenül érint, hanem mindenki, beleértve a tudományosan kép-

zett kutatókat is. Maria Torre és szerzőtársai (2008) pedig a részvétel mélységét a társadalmi 

státuszon átnyúló interakciók gyakorisága és mélysége alapján, valamint a különböző státuszú 

emberek találkozása által előidézett változások jellegében méri. A továbbiakban az Utca és 

jog-kutatásban a „mély részvétel” kialakulását a kritikai tudatosság, a részvétel dinamikája és  

a csoporton belüli egyenlőtlenségek szempontjából fogom elemezni.

27 A megfelelő igazolt jövedelem mellett ezeken a pályázatokon általában a gyerekes háztartásokat részesítik előnyben, 

amely sok, hosszú évek óta hajléktalanként élő embernél eleve kizáró ok.
28 Ezzel szemben az időnként „RAK light”-nak nevezett megközelítés a részvételi kutatás olyan formája, amelyben az együtt-

működés fontos elem, de nem hatja át a kutatás összes aspektusát. A „RAK light” egy példája lehet, amikor felállítanak egy 

érintettekből álló tanácsadó testületet, amely segít a kutatási kérdések kialakításában és az eredmények átgondolásában, 

de nem vesz részt például az adatgyűjtésben, a kutatás gyakorlati kivitelezésében, illetve a kutatást érintő összes döntés 

meghozatalában.
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A kritikai tudatosság kialakulása

Michelle Fine és Jessica Ruglis (2009) szociálpszichológusok szerint a színes bőrű ameri-

kai középiskolások szégyennel és kudarccal kapcsolatos élményei – ami miatt sokszor el is hagy-

ják az iskolát – valójában a társadalmi szintű megfosztás megtestesüléseként értelmezhetők.  

Vagyis az iskolai kudarc nem elsősorban az egyén kudarca, hanem az oktatási rendszeré –  

a kieső diákokat mégis arra szocializálják, hogy saját magukat okolják ezért. Lényegében 

ugyanez a helyzet a Magyarországon élő hajléktalan emberek esetében is, akik – miközben  

a jóléti intézkedéseket radikálisan szűkítő állami politika következményeit szenvedik el – saját 

magukat kell, hogy okolják azért, mert nincsen hol lakniuk. A RAK célja éppen egy olyan tér kiala-

kítása, amelyben a résztvevők meg tudják vizsgálni személyes tapasztalataikat, és más hasonló 

helyzetben lévő emberek tapasztalataival összekapcsolva fel tudják fedni elnyomásuk közös 

gyökereit. Ily módon, miközben a kutatók személyes tapasztalatai és egyéni életútja is elisme-

résre kerül, a RAK célja a kritikai tudatosság fejlesztése azáltal, hogy az egyéni tapasztalatokat 

összeköti a strukturális egyenlőtlenségek tágabb kontextusával.

Az egyéni tapasztalatok értelmezése strukturális kontextusban alkalmat ad az emberek-

nek arra, hogy saját magukat és nehézségeiket felszabadító, ne pedig elnyomó módon lássák. 

Vagyis a következetes vizsgálat segítségével a jogfosztott csoportok képessé válnak arra, hogy 

olyan (ön)képet alkossanak magukról, amely szembe-megy a megbélyegző és gyakran bénító 

hatású uralkodó diskurzusokkal. Az Utca és jog-kutatásban az adatgyűjtést az egyén szintjén 

végeztük (a kutatók személyes tapasztalatainak feldolgozásával, valamint kérdőív segítségével), 

azonban az elemzés mindig az intézmények, az állam és a társadalom szintjén történt.

A két hajléktalan aktivistán kívül, akik régebb óta voltak A Város Mindenkié tagjai, a haj-

léktalan kutatók nem vettek részt érdekvédelmi tevékenységben az Utca és jog csapatába való 

belépésük előtt. Többségük egyáltalán nem ismerte az AVM munkáját, és vagy kíváncsiságból 

lépett be, vagy azért, hogy kitöltse szabadidejét, vagy pedig a kevés, de állandó bevételt jelentő 

kutatási ösztöndíj miatt. Mivel a hajléktalan kutatók közül többen rendelkeztek főiskolai vagy más 

magasabb iskolai végzettséggel, a kutatás által nyújtott intellektuális kihívás szintén sokuk szá-

mára volt fontos. Több hajléktalan kutatótól is elhangzott, hogy a kutatás volt az a színtér, ahol 

„végre újra megindult az agyam”.

A kutatás eredményeiből világossá vált, hogy a hajléktalan emberek élesen érzékelik az 

irányukban megmutatkozó negatív társadalmi attitűdöket, amely nemcsak saját önértékelésü-

ket, hanem a szélesebb társadalomhoz és az egymáshoz fűződő viszonyukat is meghatározza. 

Az egyik hajléktalan válaszadó megfogalmazásában: „Még egymás részéről is éri a hajléktala-

nokat hátrányos megkülönböztetés.” Ezt Dávid Beáta, Gálig Zoltán és Vályi Réka (2005, p.99)  

szociológusok tanulmánya is megerősíti, amely szerint a hajléktalan embereket meglehetősen 

sok inzultus éri hajléktalantársaiktól. Jól mutatja a hajléktalan emberek súlyos előítéleteit egy-

mással szemben az alábbi megjegyzés is, ami A Város Mindenkié Facebook-oldalán jelent meg 

egy hajléktalan ember írása: „Azokat [a hajléktalan embereket] igazolják a rendőrök, akik trehá-

nyak és ápolatlanok. Meg is értem valahol a rendőrséget, pedig én is hajlékony29 vagyok. Engem  

miért nem igazolnak? … Még annyit tennék hozzá, hogy igen sok a bűnözésre hajlamos  

emberke a hajléktalanok között. Valószínű az életkörülményei miatt. De akinek nincs vaj a füle 

mögött, az nem érzi tehernek az igazoltatást. Valahol meg kell értenetek, a szegénység egyre  

nagyobb fokú elterjedésével egyre nagyobb a bűnözés! Tehát nem árt kiszűrni a gyanús elemeket.”

Az, hogy a hajléktalan emberek is gyakran magukévá teszik az előítéleteket, erősen rom-

bolja a fedél nélkül élők egymás iránti bizalmát, és úgy tűnik, hogy a politikai passzivitáson kívül 

ez az egyik legnagyobb akadály, amit le kell küzdeni ahhoz, hogy a szerveződéshez elengedhe-

tetlen aktív szolidaritás a fedél nélkül élő emberek között is kialakuljon.

Annak ellenére, hogy a kutatás kezdetén igen hosszú idő óta nem volt megfelelő lakhatá-

suk, több kutató is elmondta, hogy ő valójában nem érzi magát hajléktalannak. Keresztes Jenő 

megállapítása jól tükrözi ezt az álláspontot: „A hajléktalanság egy folyamat, elindul valahonnan 

és a végén olyan identitászavarhoz, bizonyos emberi dolgok feladásához vezet, ami tulajdon-

képpen meghatározza azokat az embereket, akik hajléktalanok. Minden embernek van valami 

célja, feladata, több, mint az önfenntartás. A hajléktalannak a végén leszűkül a tudata arra, hogy 

fenntartsa magát, hogy egyen, igyon, aludjon. Eltűnik az önérzet, csak máról holnapra akar élni. 

Talán sokkal jobban gyötri a tanultabbakat ez a helyzet. A hajléktalanság nem arról szól, hogy 

nincs, hol lefeküdjek, hogy parkban kell aludni, hanem a pszichéről, tudatról”.30

A „hajléktalanokról” kialakult társadalmi kép elutasításával sok fedél nélkül élő ember  

pontosan ezt a tudatállapotot, illetve a társadalmi lehetőségek hiányát utasítja el, ami a „hajlék-

talan” címkével együtt jár.

Noha a hajléktalanság mint identitás elutasítása hasznos lehet az önbecsülés megőrzé-

séhez, ez a megközelítés hajlamos figyelmen kívül hagyni a hajléktalanság társadalmi gyökereit, 

és csupán a helyzet pszichológiai aspektusaira koncentrál. Ez két szempontból is nehézséget 

jelent. Egyrészt egy társadalmi probléma túlzott pszichologizálása akadályozhatja a társadalmi 

kontextus elemzését, és így megnehezítheti a kritikai tudatosság kialakulását is. Másrészt  

nagyon nehéz úgy szolidaritást vállalni másokkal, ha valaki úgy érzi, hogy kénytelen egy adott 

csoporttal szemben meghatározni magát („én nem vagyok hajléktalan, mert nem vagyok olyan, 

mint a többi csöves)”.

A kritikai tudatossághoz elengedhetetlen szolidaritás egyik feltétele éppen az, hogy az 

embereknek pozitív önképük legyen, és ne érezzék szükségét annak, hogy saját magukat má-

sok hiányosságaival szemben határozzák meg. Kovács Zsuzsa31 érintett kutató éppen ezeket 

az érzéseket visszhangozta, amikor azt mondta: „Önbizalmam mindig volt, de azért voltak hely-

zetek, amikor nem kaptam úgy visszaigazolást. A verés [családon belüli erőszak] is rombolja 

az önbizalmat és ki kell belőle kecmeregni, ez a kutatási folyamat nekem ezért nagyon jót tett. 

A csoport is, a képzés is, hogy emberek között voltam, jöhettem-mehettem, volt célom. Nem 

29 A hajléktalan emberek közötti szlengben a „hajléktalan” szinonimája.
30 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgató-

jaként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.
31 Nem a kutató valódi neve.
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azért mentem az utcán, hogy mi legyen a következő 5 percben, hanem céllal. És ez jó volt.”32

Az, hogy a hajléktalan kutatók olyan emberekkel beszélgettek, akik hasonló helyzetek-

ben vannak, mint ők, megteremtette annak a lehetőségét, hogy felismerjék: tapasztalataikban  

nagyon sok a közös vonás. Vagyis a kutatás segítségével az érintett kutatók nemcsak saját ma-

guk, de más hajléktalan emberek emberségét is felismerték. Keresztes Jenő így fogalmazta meg 

megváltozott viszonyát a többi hajléktalan emberhez: „Rájön [az ember], hogy ha az emberek 

megnyílnak, akkor abban rengeteg érték van … Például az ampullát ivó pali ül a padon, és oda-

megy[ek] hozzá. … Magamtól nem mentem volna oda. [De] rájön, hogy minden ember mélyén 

[van] valami olyan emberi. [M]egértőbb lesz, hogy az … alkoholistában is érték van. Talán más-

képp nézem. A kultúrsznobság nem múlt el feltétlenül, de másképp nézem [őket].”33

Azonkívül, hogy létező előítéletet feltárt, a kutatás világossá tette, hogy a hajléktalan 

emberekkel szembeni diszkriminációnak létezik strukturális dimenziója is. Miután megfelelő 

lakóhely hiányában bizonyos emberek hajléktalanként vannak meghatározva, gyakran kezdik 

el magukat másnak érezni, mint a többség: olyanoknak, akiknek „kevesebb jár”, és akiknek  

a „rosszabbal” is be kell érniük. Annak a kollektív felismerése a kutatási folyamat során, hogy 

a hajléktalanságot társadalmi folyamat termeli, amely gyakran együtt jár az interiorizált szé-

gyen-érzettel és alsóbbrendűséggel, nagyon fontos lépés volt afelé, hogy az érintett kutatók  

a hajléktalanságot ne pszichológiai, hanem társadalmi problémaként fogják fel.

Végül nagyon fontos cél volt, hogy a kritikai tudatosság ne álljon meg a helyzet „végiggondo-

lásánál”, hanem konkrét cselekvéshez is vezessen. Az Utca és jog hajléktalan kutatói közül többen 

magabiztosabbá váltak, ami gyakran gyakorlati következményekkel is járt. Például képesek voltak 

kiállni saját jogaik és érdekeik védelmében olyan hatalmi pozícióban lévő személyekkel szemben, 

mint a hivatalnokok, a szociális munkások vagy a közterület-felügyelők. Jáger János szavaival:  

„Eleinte nem szóltam, de most már felszólalok, sok mindent tanultam. Megtanultam, hogy harccal, 

nyomásgyakorlással el lehet érni dolgokat, csinálni kell. Ezt nagyon megtanultam.”34

A részvétel dinamikája

Az Utca és jog egyik fő kihívása az volt, hogy a kutatás valódi együttműködésen alapuló 

folyamat legyen. Sokat dolgoztunk a csoportban azért, hogy mindenki a lehető legnagyobb mér-

tékben tudjon részt venni a munkában, senki se érezze magát kirekesztve, és ezzel együtt haté-

konyan végezzük el az előttünk álló feladatokat. Hogy biztosítsuk az együttműködés elvi alapjait, 

a kutatást indító képzés során a csoport kidolgozott egy etikai kódexet, amely az egész folyamat 

alatt irányadó volt.

32 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.
33 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.
34 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.

Az Utca és Jog kutatói egy olyan közösséget alkotnak, amely az alábbi értékeket 

tartja fontosnak: együttműködés, elkötelezettség, összetartás, segítségnyújtás.

A csoport tagjai egymással szemben ítélkezés helyett megértésre törekszenek, 

és tisztelik egymás értékeit, véleményét.

A közös munka során mindenki felvállalja, ha hibázott,  

és saját hibáiból és egymástól tanul.

A közösen hozott szabályokat betartjuk

Mindenkinek feladata, hogy hozzájáruljon képességeinek megfelelően a csoport 

munkájának sikeréhez, és erre magát és a csoport többi tagját motiválja.

A csoport tagjai törekednek az erőszakmentes kommunikációra.

Noha az etikai kódex inkább elveket, mintsem konkrét „viselkedési szabályokat” fektetett 

le, keretet biztosított a csoporton belüli interakcióknak, és a tagok időnként vissza is utaltak rá  

a beszélgetések vagy esetlegesen felmerülő konfliktusok során.

Az etikai kódexen túl a gyakorlatban is törekedtünk arra, hogy mindenki maximálisan részt 

tudjon venni a munkában. Többek között cél volt, hogy mindenkinek legyen lehetősége aktívan 

részt venni a beszélgetésekben (aktív figyelem és empatikus moderálás útján), hogy az infor-

mációk mindenkihez eljussanak (pl. jegyzetek, emlékeztetők, közös összefoglalások segítségé-

vel), valamint hogy a csoportot érintő döntéseket mindig közösen és konszenzus alapján hoz-

zuk meg. Ezeknek az elveknek a gyakorlati alkalmazása különösen fontos volt annak fényében, 

hogy milyen jelentős tudás és tapasztalatbeli különbségek voltak a hajléktalan és a szövetséges  

kutatók, valamint a régi és új AVM-tagok között mind az aktivizmus, mind pedig a kutatás terén.

Bár nem mindenki tudott részt venni a kutatás minden egyes lépésében, valamely ele-

mében mindenki részt vett. Jól illusztrálja ezt Horváth Krisztina35 példája, aki a csoport legfiata-

labb tagja volt, és a csoportmegbeszéléseken csak ritkán szólalt meg, viszont kiderült róla, hogy 

rendkívül jó kérdőívező: nemcsak nagyon magabiztosan kérdezett, de úgy tűnt, hogy az emberek 

sokkal könnyebben megnyílnak neki, mint a csoport többi tagjának. Az interjúk tartalomelem-

zésekor is az egyik legaktívabb kutató volt: érzékeny és éles szemmel találta meg az igen hosz-

szú interjúkban a számunkra releváns idézeteket, majd a közösen meghatározott kategóriáink 

szerint elemezte őket. Egy másik példa Tóth Gáboré,36 aki a csapat egyik legidősebb tagja volt.  

A hatvanas éveiben járó Gábor nagyon aktív volt a kutatási kérdések kialakításakor, és nagyon 

sok fontos és elgondolkodtató kérdést tett fel a kérdőív és az interjúvázlatok elkészítésekor. 

Ezenkívül a csoport többször is megbízta azzal, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen a munkánk-

ról, mert jó előadókészsége mellett úgy éreztük, hogy jól átlátja az egész folyamatot. Ugyanakkor 

Gábor erősen vonakodott a kérdőívezéstől, mert nem érezte úgy, hogy jól szólítja meg az utcán 

élő embereket, így ő ebből a tevékenységből nagyrészt kimaradt. Krisztina és Gábor példája  

az összes kutató részvételét jól jellemzi: míg bizonyos helyzetekben nagyon aktívak voltak, és  

35 Nem a kutató valódi neve.
36 Nem a kutató valódi neve.
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maximálisan hozzá tudtak járulni a kutatás eredményességéhez, addig más helyzetekben inkább  

a háttérbe vonultak, és megfigyelő szerepet vettek fel. Ezzel együtt a csoport tagjai összességé-

ben úgy érezték, hogy a kutatás valóban közös folyamat volt. Kovács Zsuzsa szavaival:

[E]gyformán fontosak voltunk, [és] nem álszerény vagyok. Itt nem érezhette magát úgy  

az ember, hogy egyedül formál, az egész a lényeg. … Úgy volt nálunk a csoportban, hogy 

mindenki beleadott apait-anyait. Nem az volt, hogy ketten-hárman mondták és rábólintot-

tunk, hanem mindenki.37

A munka általánosan is demokratikus jellegén túl az egyéves folyamatból három olyan 

eset emelkedik ki, amikor egy-egy hajléktalan kutató jelentős mértékben befolyásolta a kutatás 

menetét. Az első ezek közül a kutatás pontos témája volt. Míg az AVM eredetileg azért toborzott 

kutatókat, hogy az utcán élő embereket érő hatósági zaklatást vizsgáljuk, az újonnan belépett 

kutatók ragaszkodtak a kérdés kiterjesztéséhez a diszkrimináció minden formájára. A régebbi  

és új tagok közötti megosztottságon túl megfigyelhető volt egyfajta státuszbeli különbség 

is annak tekintetében, hogy kit mi érdekelt inkább: míg a szövetséges kutatókat konkrétan az 

egyenruhás hatóságok viselkedése érdekelte, addig a hajléktalan kutatókat jobban érdekelte az, 

hogyan bánik velük általában a „társadalom”. Mint beszélgetéseinkből kiderült, sok hajléktalan 

ember számára a hatósági zaklatás csupán a kirekesztés egy valóban jelentős, de önmagában 

nehezen értelmezhető tünete. Ebből következett, hogy a hajléktalan kutatók számára fontosabb 

volt az emberségüktől való általánosabb megfosztás vizsgálata, mint kirekesztésük egyes ele-

meinek kiemelése. Végül, ahogy a fenti eredmények is mutatják, a csoport ez utóbbi megközelí-

tést választotta, és a hatósági zaklatást az emberként vagy állampolgárként elszenvedett diszkri-

mináció szélesebb kontextusában elemezte.

A második eset, amikor egy hajléktalan kutató jelentősen befolyásolta a kutatás menetét, 

azzal volt kapcsolatos, hogy milyen a hajléktalan emberek viszonya az államhoz. Konkrétabban: 

miközben a kutatást koordináló hajléktalan és szövetséges aktivisták kizárólag a hatóságok  

hatalmi visszaéléseire és a hajléktalan emberek negatív tapasztalataira akartak fókuszálni, addig 

az újonnan toborzott hajléktalan kutatók már a folyamat elején is megemlítették pozitív benyo-

másaikat a hatóságokról. Később, amikor a kérdőívet állítottuk össze, hosszas vita után végül 

valóban bekerült egy kérdés arról, hogy a hatóságok milyen módon segítettek a hajléktalan  

válaszadóknak. Ez nagyon fontos hozzájárulásnak bizonyult, és valóban árnyalta az AVM aktivis-

tái által vélelmezett előzetes (túlnyomórészt negatív) képet.

A harmadik eset az éves ún. „Február Harmadika”-felméréshez kötődik.38 Noha ezt a kuta-

tást hagyományosan a hajléktalanellátásban dolgozó szociális munkások koordinálják, Sándor 

Ferenc javaslatára mi is jelentkeztünk kutatónak, és több tucat kérdőívet vettünk fel elsősorban 

  

37 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.
38 A „Február Harmadika”-kutatás keretében 1999 óta minden év február 3-án kérdőíves adatfelvétel zajlik a hajléktalan 

emberek körében. Az anonim kérdőíven alapadatokra, a hajléktalanná válásra, a hajléktalanként eltöltött időre, a jövede-

lemre, a munkavállalásra és az életmódra vonatkozó kérdések szerepelnek. A kérdések egy része minden évben azonos,  

míg bizonyos kérdéscsoportok évről évre változnak (A „Február Harmadika”-kutatásról, 2012).

olyan hajléktalan emberekkel, akiket a felmérés amúgy nem feltétlenül ért volna el (mert pl.  

eldugott, a szociális munkások által nem ismert helyen élnek). A részvétel kapcsán rövid képzésen 

vettünk részt a kérdőívek lekérdezéséről és elemzéséről (ami nagyon hasznos volt saját kérdő- 

ívünk kidolgozásához is), és fontos tapasztalatokat szereztünk a kérdőívezés gyakorlatáról.  

A konkrét kérdőívezésen túl arra is megkértük a „Február Harmadika” kutatócsoportot, hogy 

építsék bele a felmérésbe a hatósági zaklatásról szóló kérdésünket, mert így sokkal több em-

bertől kaphatunk választ. Mivel hosszú évek óta nem szerepelt ilyen jellegű kérdés a kérdőíven, 

fontos fegyvertény, hogy az általunk megfogalmazott kérdés – „Tapasztalt-e valaha hátrányos 

megkülönböztetést a hatóságok (hivatalnokok, rendőrök, közterület-felügyelők) részéről azért, 

mert hajléktalan?” – valóban szerepelt a felmérésben.39

Az Utca és jog-kutatás a csoportban való részvételen túl jó alkalmat biztosított a hajlék-

talan kutatóknak arra is, hogy részt vegyenek a tágabb közéletben is. Annak érdekében, hogy 

ezt elősegítsük, a kutatókat mindig értesítettük A Város Mindenkié és más hasonló szervezetek 

tevékenységeiről és akcióiról, így a kutatók többször voltak jelen – résztvevőként és szervezőként 

is – az AVM által szervezett tüntetéseken és egyéb eseményeken. Noha a kutatók különböző 

intenzitással vettek részt az AVM más tevékenységeiben, politikailag mindenképpen tájékozot-

tabbá és tudatosabbakká váltak. Néhányan a tágabb közszféra felé is tettek lépéseket, például 

többen cikket publikáltak az AVM blogján,40 illetve nyílt levelet is megfogalmaztunk az Európai 

Unió szociális jogokkal foglalkozó biztosának.

Monique Guishard pszichológusról (2009) példát véve, az elismerés mellett fontosnak 

tartom kiemelni a sikertelenség és nehézség pillanatait is a kutatási folyamat során. Az Utca 

és jog-kutatásban egy olyan eset volt, amely különösen markánsan mutatta meg, hogyan kor-

látozhatja a társadalmi státusz és a tekintély a valódi részvételt. A Város Mindenkié által elnyert 

pályázatnak köszönhetően a kutatócsoport hajléktalan tagjai egy éven át heti pár ezer forintos 

ösztöndíjat kaptak. Ezzel valójában ők voltak az AVM egyedüli olyan tagjai, akik rendszeres 

pénzügyi támogatásban részesültek.41 Már eredetileg sem volt könnyű döntés az AVM-en belül, 

hogy ösztöndíjat biztosítsunk az újonnan toborzott hajléktalan kutatóknak, de mivel egy konkrét 

feladat elvégzésével bíztuk meg őket, szükségesnek tűnt ahhoz, hogy a kutatók egyenletesen  

és megbízhatóan részt tudjanak venni a teljes folyamatban.

A kutatás ideje alatt a kutatócsapat viszonylag könnyedén kezelte a pénzügyi kérdéseket, 

és a legtöbb felmerülő dilemmát gyorsan megoldottuk. Azonban a kutatás vége felé a csapatnak 

el kellett döntenie, hogy mit csináljon a korábban kilépett néhány kutató megmaradt ösztöndíj- 

39 A 2012. február 3-i adatfelvétel szerint a Budapesten megkérdezett hajléktalan emberek 30,7%-át érte már hátrányos 

megkülönböztetés hatósági személyek részéről, ugyanebben a felmérésben a közterületen élő hajléktalan emberek 38%-a 

nyilatkozott így. Vagyis a közterületen élő embereket nagyobb eséllyel éri hátrányos megkülönböztetés, mint azokat, akik 

valamilyen intézményben élnek. A február 3-i felmérés és az Utca és jog-kutatás eredményei közötti különbség (a mi kuta-

tásunkban sokkal magasabb volt azok aránya, akiket ért már diszkrimináció), valószínűleg a minta és a kérdezés különbsé-

géből ered (pl. az Utca és jog-kérdőív szinte kizárólag erre koncentrált, míg a február 3-i kérdőívben ez sok válasz közül csak  

az egyik volt). A különbségen túl azonban mindkét kutatás megerősíti, hogy a hajléktalan emberek igen nagy arányban 

vannak kitéve a hatósági diszkriminációnak.
40 Lásd például Petrák István (2012) cikkét Hasonló címmel.
41 A két hajléktalan koordinátor nem kapott ösztöndíjat, mert ők ezt nem tartották tisztességesnek a többi régi AVM-essel szemben.
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ával. Közösen gondolkodtunk a lehetőségekről, és végül amellett döntöttünk, hogy az AVM  

ún. nagy csoportjára bízzuk, hogyan költi el a megmaradt összeget. Az egyetlen feltételünk az 

volt, hogy a pénzt valamilyen nagyobb szabású dologra kell költeni (pl. kampány vagy képzés), 

nem pedig napi működési költségekre. Miután úgy tűnt, meghoztuk a közös döntést, néhány 

érintett kutató elégedetlenségét fejezte ki, mert úgy gondolták, hogy nem volt teljesen őszinte 

a csoport döntése. Ezért a témát a következő kutatási találkozón újra elővettük. Itt néhányan 

erősen érveltek amellett, hogy a megmaradt pénzt a hajléktalan kutatók között kellene szétosz-

tani (hiszen lényegében a kilépők helyett dolgoztak), azonban a csoport végül ismét ugyanazt 

döntést hozta: mivel a pénzt a „nagy csoport” pályázta, az az AVM közös pénze, így a csoportnak 

kell eldönteni, hogy mire költi a maradékot.

Ezeket a döntéseket ugyanazzal a konszenzuson alapuló mechanizmussal hoztuk meg, 

mint amit a kutatás során (és az egész AVM-ben) használtunk: addig érveltünk a kérdéssel 

kapcsolatban, ameddig ki nem alakult egy közösnek tűnő álláspont, és senki sem akart vétó-

val élni. Azonban, mint később kiderült, néhány kutató továbbra sem volt megelégedve ezzel  

a döntéssel, mert úgy érezték, hogy néhány résztvevő nem meri képviselni a valódi véleményét 

a szövetséges aktivisták előtt. (A két szövetséges kutató egyértelműen azt támogatta, hogy  

a pénz A Város Mindenkiéhez mint csoporthoz tartozik, és azt nem lenne szabad az egyes ku-

tatók között szétosztani.) Rövid veszekedés után (ami ritka esemény volt a kutatócsoportban)  

a két szövetséges végül úgy döntött, hogy távozik a vita helyszínéről, hogy így a hajléktalan ku-

tatók nélkülük dönthessenek a pénz sorsáról. Végül a hajléktalan kutatók úgy döntöttek, hogy 

szavaznak a kérdésről, és ugyanarra a – most már véglegesként elfogadott – következtetésre 

jutottak, mint előtte: „visszarakják” a pénzt A Város Mindenkié közös kasszájába.

Noha a döntés tartalma mindvégig változatlan maradt, ez a konfliktus nagyon jól rámu-

tat a folyamat jelentőségére a részvételi akciókutatásban (és általában a demokratikus mű-

ködés során). Ez a konfliktushelyzet a kutatás számos ellentmondását sűrítette magába, és 

egyszerre szólt úgy a szegénységről és a tekintélyről, mint az egyenlőtlenségről és a részvétel 

elvének korlátairól. Az eset elsősorban arra mutatott rá, hogy a hajléktalan kutatók számára ne-

héz volt nyíltan ellentmondani a szövetségeseknek, még akkor is, ha volt egyértelmű véleményük 

a kérdésről. Annak ellenére, hogy az AVM-ben általában a szavazást nem tartjuk a döntésho-

zatal megfelelő módszerének,42 az a tény, hogy egy számukra igen fontos probléma eldöntése  

érdekében a hajléktalan kutatók a saját maguk által felállított szabályok szerint, a szövetségesek 

részvétele nélkül döntöttek, autonómiájuk fontos megnyilvánulása volt. Noha az AVM mint közös-

ség ezt az esetet azóta sem dolgozta fel teljesen, fontos szerepet játszott a csoport életében azzal, 

hogy mindannyiunkat emlékeztetett arra, hogyan termelődik újra az egyenlőtlenség és az elnyo-

más még a legjobb szándék ellenére is.

42 Ennek az egyik legfontosabb oka, hogy a konszenzusos döntéshozatal lehetővé teszi a kérdések érdemi átbeszélését, és 

nem engedi a kisebbségi vélemények háttérbe szorulását. A szavazás véglegességével szemben itt a hangsúly az érvelé-

sen, az álláspontok ütköztetésén van, amit a résztvevők a beszélgetés során a különböző érvek tükrében meg is változtat-

hatnak. Tehát a hangsúly azon van, hogy milyen folyamattal jutunk el egy döntésig, és nem csak azon, hogy egy adott döntés 

minél hamarabb megszülessen.

Az egyenlőtlenség áthidalása

Az Utca és jog-kutatás folyamatainak elemzése kapcsán óhatatlanul felmerül a kérdés, 

hogy vajon lehetséges-e egy teljes kutatási folyamatot valóban demokratikusan kialakítani 

úgy, hogy ennyire szélsőséges különbségek vannak a résztvevők között mind tudásban, mind 

az erőforrásokhoz való hozzáférésben, mind pedig tapasztalatban. A kritikai részvételi akció-

kutatás egyik legfontosabb eleme éppen ezeknek a dilemmáknak a felszínre hozása és tuda-

tos kezelése azáltal, hogy egy olyan ún. kontaktzónát teremt, amelyben a különböző hátterű 

emberek tudatosan dolgoznak együtt a hatalmi egyenlőtlenségek legyőzésén (Torre és szer-

zőtársai, 2008). Az, hogy a kontaktzónák láthatóvá teszik az egyenlőtlenségeket, nemcsak arra 

ad alkalmat, hogy felismerjük a hierarchiákat, de arra is, hogy meg is változtassuk őket. Ebben  

a tekintetben a hatalmi, tudásbeli és tapasztalatbeli különbségek elismerése és megvitatása 

a kritikai tudatosság kialakulásának nélkülözhetetlen eleme. Az Utca és jog az egyenlőtlenség 

sok formáját és dimenzióját fedte fel makro- és mikroszinten egyaránt, amelyeket többfélekép-

pen és változó sikerrel kíséreltünk meg megszüntetni vagy mérsékelni.

Makroszinten az Utca és jog azoknak az embereknek próbált megnyilvánulási lehetősé-

get biztosítani, akik annak ellenére, hogy a leginkább érintettek a hajléktalanság kérdésében, 

szinte soha nem jelennek meg a hajléktalanságról szóló tudományos és közéleti diskurzusok 

aktív szereplőjeként. A tudományos és szakmai publikációkban a hajléktalan emberek szinte 

mindig segítségnyújtás vagy vizsgálat tárgyaként szerepelnek, és igen ritkán jelennek meg mint  

a cselekvés alanyai, azaz mint aktív és gondolkodó állampolgárok. Ez a kutatás lehetőséget 

adott arra, hogy hajléktalan emberek egy csoportja kérdéseik megfogalmazásával, adatgyűj-

téssel és saját értelmezésük megalkotásával képessé váljon arra, hogy szembemenjen ezzel 

a diszkurzív és rendszerszintű kirekesztéssel, és kialakított egy saját teret is ennek az értelme-

zésnek a létrehozására.

A kutatás elején maguk az érintettek sem voltak biztosak abban, hogy képesek helytálló 

állítások megfogalmazására. Petrák István például így fogalmazta meg ezt a kihívást: „azt hit-

tem, egy kutatáshoz szakemberek kellenek. Nem tudtam elképzelni, hogy laikusokból ez ösz-

szejöhet”,43 Tóth Gábor pedig így: „Az elején volt nagy kételkedés, hogy tényleg lesz-e belőle  

valami, hiszünk-e abban, hogy ennek lesz legalább akkora eredménye, hogy lehet rá hivatkozni 

és szakszerűen lett elvégezve.”44 A projekt végére azonban a hajléktalan kutatók egyre maga-

biztosabbá váltak mind kutatói képességeiket, mind mondanivalójuk relevanciáját illetően.  

A kutatási jelentés megjelenése után a kutatók egy kisebb csoportja „turnéra” indult, hogy  

különböző célcsoportoknak mutassák be eredményeinket. Ennek során nemcsak AVM-es akti-

vistatársaikat tájékoztatták az eredményekről, hanem sajtótájékoztatót is tartottak, több alkalom-

mal szerepeltek a médiában, és különböző fórumokon adtak elő a kutatás eredményeiről többek 

között társadalomtudósoknak, közterület-felügyelőknek és egyetemi hallgatóknak is.

43 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.
44 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.
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A kutatás egyik fontos momentuma volt az a hajléktalanszállón tartott kerekasztal- 

beszélgetés, ahol egy mentőorvos, egy rendőr, egy lakásügyi szakember, egy szociális munkás 

és az Utca és jog csapatának egyik kutatója beszélgetett a kutatás eredményeiről több mint 

50 hajléktalan ember előtt. A beszélgetés nemcsak arra adott lehetőséget, hogy tájékoztassuk  

a hajléktalan embereket a végeredményről és formáljuk a szakemberek attitűdjét, hanem arra 

is, hogy a közönség számára is lehetőséget biztosítsunk panaszaik és elvárásaik megfogal-

mazására. Mint kiderült, erre nagy igény volt: a meghívott vendégek előadásai után csak úgy 

záporoztak a kérdések és hozzászólások a közönségtől a diszkrimináció különböző megnyilvá-

nulásairól (ideértve a rendszeres és indokolatlan igazoltatások és a mentőszolgálat munkatár-

sainak lekezelő vagy megalázó bánásmódját). Ahogy ez a kerekasztal-beszélgetés is mutatta, 

a kutatás összességében kifordította azt a tudományos és közéleti tekintetet, amely hagyo-

mányosan a hajléktalan emberek felé irányul, és tükröt tartott azoknak, akik jelentős – és sok-

szor sajnos negatív – szerepet játszanak nemcsak a hajléktalan emberek életében, de a róluk  

alkotott nyilvános kép alakításában is: az egyenruhás hatóságoknak, a szociális munkásoknak,  

az egészségügyi dolgozóknak és általában a nem hajléktalan állampolgároknak.

Mikroszinten az egyenlőtlenségek elsősorban – de nem kizárólag – a hajléktalan és szö-

vetséges kutatók közötti egzisztenciális szakadék formájában öltöttek testet. Jól illusztrálta ezt az 

a Budapest-térkép, amelyet a kutatócsoport a képzés elején formált meg: a főváros elképzelt tér-

képén mindenki arra a helyre állt, ahol a városban lakott, majd elmagyarázta lakókörülményeit. 

A hajléktalan kutatóknak az „otthont” többek között egy pad, egy bankautomata, egy lépcsőház 

és egy foglaltház jelentette. Az, hogy valaki ilyen körülmények között vett részt a kutatásban, 

szinte összehasonlíthatatlan azzal, hogy a két szövetséges kutató egy fürdőszobával, fűtéssel  

és internettel felszerelt stabil otthonból járt a megbeszélésekre.

Ugyanakkor túlzott leegyszerűsítés lenne, ha a kutatócsapatban létező egyenlőtlensé-

geket a „hajléktalan” és „nem hajléktalan” kettősségre szűkítenénk. Hatalmas különbség volt  

a hajléktalan tagok között iskolai végzettség és szocializáció tekintetében is, hiszen volt közöttük 

kétkezi munkás és egyetemi végzettséggel rendelkező szakember is. Keresztes Jenő így fogal-

mazta meg ezt a dilemmát: „Aki kulturáltabb, intelligensebb, jobban tud fogalmazni, az több 

kérdést vet fel, a többiek elé terjeszti, a többiek átgondolják, véleményezik, de alapvetően annak 

a 3-4 embernek az intellektusa befolyásolja. Sok srácot ismerek, akik a Gellérthegyen alszanak 

és tegyük fel, hogy odamennék hozzájuk, hogy kutassunk. Azt mondják, kutassunk, de én ad-

nék ötleteket, jó, nagyon jó, ellenvélemény van-e stb., de a folyamatában mindenképpen kijönne  

a tudás, annak a tudása, intellektusa.”45

 És valóban: minden törekvés ellenére azok a hajléktalan aktivisták, akiknek jó verbá-

lis vagy előadói képességeik vannak, kezdetben jobban tudták alakítani egy-egy beszélgetés 

menetét. Miközben mindez fontos erőforrást jelentett a csoport egésze számára, magában 

hordozta az igazságtalan hierarchiák kialakulásának veszélyét is. Hogy ellensúlyozzuk az iskolai 

 

45 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.

végzettség és szocializáció okozta (kezdeti) különbségeket, a kutatás során nagyon sok energiát 

fektettünk nemcsak abba, hogy minél többféle és különböző nehézségű feladatot azonosítsunk, 

hanem abba is, hogy a csoport minden egyes tagja felelősséget vállaljon valamely munkafolya-

mattal vagy feladattal kapcsolatban.

A résztvevők között húzódó elválasztó és összekötő vonalak azonban nem korlátozódtak  

a társadalmi státusz, az iskolai végzettség vagy a lakhatás különbségeire. Például a két hajlékta-

lan és két szövetséges koordinátor közös aktivistamúltja (mindannyian az alapítás óta tagok) már 

kezdettől fogva lehetővé tette, hogy a feladatok a konkrét tapasztalatok és preferenciák, és ne  

a társadalmi státusz alapján kerüljenek kiosztásra. Az információs fórumokon és a képzés során 

például a hajléktalan és szövetséges koordinátorok felváltva irányították a beszélgetéseket, és 

miközben a kutatási terv kialakításáért elsősorban a szerző volt felelős, addig a hajléktalan koor-

dinátorok a közösségépítésen dolgoztak. A két hajléktalan koordinátor óhatatlanul több tudással 

rendelkezett a hajléktalanságról és az érdekvédelemről, mint újonnan csatlakozott társaik, így 

kezdettől fogva nagy tisztelet övezte őket, és közösségi vezetőkké is váltak. Hogy csökkentsék 

a csoporton belüli kezdeti egyenlőtlenségeket és átadhassák tapasztalataikat, a két hajléktalan 

koordinátor egy mentorrendszert is kidolgozott az újonnan toborzott tagoknak. Noha a mento-

rálás izgalmas eleme lett volna a kutatási folyamatnak, a két koordinátor ezt végül sajnos nem 

tudta kivitelezni, mivel viszonylag korán kiléptek a folyamatból.46

Kétségtelen, hogy a hajléktalan és szövetséges kutatók közötti szélsőséges egyenlőtlen-

ségek nem szüntethetők meg egyetlen (kutatási) projekttel. Azonban a kutatás egyik legfonto-

sabb tanulsága éppen abban áll, hogy ha már egyszer úgy döntünk, közösen végzünk kutatást, 

akkor szövetségesként mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egyenlőtlenségek 

a lehető legkisebb mértékűre csökkenjenek. Az Utca és jog-kutatásban az aszimmetria csök-

kentésére tett kísérleteink közé tartozott a hajléktalan kutatók utazásainak támogatása, valamint 

a heti ösztöndíj és minimális ellátás biztosítása a megbeszélések alatt. Mivel az információhoz 

való hozzáférés létfontosságú volt, egy rövid számítógépes képzést is szerveztünk, amelynek  

során minden kutató létrehozott egy e-mail címet, és megtanulta a számítógép-használat 

alapjait. Mindenről írásos jegyzet készült, amit minden résztvevő személyesen és emailben is 

megkapott – így akkor is nyomon tudta követni az eseményeket, ha nem minden volt világos  

a találkozó során, vagy éppen nem tudott jelen lenni. Ezenkívül a fontosabb szövegeket a falra 

is kivetítettük, hogy mindenki jól lássa, és közösen olvastuk el. Hogy senki ne maradjon ki az 

információkból, és mindenki érdemben hozzá tudjon szólni egy-egy témához, folyamatos volt  

a visszacsatolás: mindig részletesen összefoglaltuk az előző találkozón elhangzottakat, és a nehe-

zebb kérdéseket több alkalommal is átbeszéltük. Nem vettük adottnak a technikai és módszertani 

ismereteket sem, és jelentős mennyiségű időt szenteltünk az egyes feladatok megtervezésére  

és előkészítésére is (például a digitális diktafon használata, jegyzetelés és interjúkészítés stb.).

46 Sok év aktivizmus után a pár nehezen tudta összeegyeztetni kapcsolatát csoportbeli tagságukkal. A kölcsönös versengés 

és féltékenység a nő ellen elkövetett családon belüli erőszak erősödéséhez vezetett, amit a csoport megpróbált megoldani, 

de sikertelenül. Végül a férfit megkértük, hogy távozzon a csoportból, majd partnere is követte.
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Végül, annak érdekében, hogy a különböző adottságokkal rendelkező emberek érdemben 

és hatékonyan részt tudjanak venni a beszélgetésekben, a megbeszélés és elemzés különféle 

technikáit alkalmaztuk. Például miközben a kutatás egészére vonatkozó döntéseket közösen 

hoztuk, a konkrét feladatok előkészítését és az elemzés nagy részét kis csoportokban végeztük. 

A két szövetséges a nagycsoportos megbeszéléseken mindig aktívan részt vett, de a kis csopor-

tokban soha nem voltak jelen. A kisebb csoportok tehát olyan térként funkcionáltak, ahol a félén-

kebb emberek könnyebben megszólalhattak, hiszen nem kellett megküzdeniük sem a nagyobb 

közönséggel, sem pedig a szövetségesek akaratlanul is domináló jelenlétével.

Noha ezek nagyrészt technikai apróságoknak tűnnek, nagyon fontos szerepük volt abban, 

hogy a kutatási folyamat mindenki számára hozzáférhető és befogadható legyen. A megköze-

lítés sikerességét Jáger János szerény, de sokatmondó kijelentése is alátámasztotta: „Fokoza-

tosan tanultam és haladtam. Most már hozzá tudok szólni, de amikor bekerültem, akkor még 

szókincsem sem volt. Most már van szókincsem hozzá.”47

Lezárás

Néhány fontos kivételtől eltekintve, Magyarországon alig létezik kritikai társadalomtudo-

mányi kutatás a hajléktalanság témakörében (a kivételekért lásd például December elseje…, 

2011; Misetics, 2010b). Ennek egyik nyilvánvaló oka, hogy a hajléktalanságról szóló kutatások 

nagy részét olyan szakemberek végzik, akik a szociális ellátórendszerben dolgoznak, és így 

legjobb szándékaik ellenére is csak korlátozottan képesek radikális kritikával illetni a létező 

rendszereket és gyakorlatokat. A ma zajló kutatások többségének célja, hogy részletesen 

feltárják a hajléktalanellátásban megjelenő ügyfelek szociális hátterét, nehézségeit és szo-

kásait, illetve hogy javítsák az ellátórendszer működését. Noha ezek a tanulmányok értékes 

megállapításokat tartalmaznak, többnyire belesimulnak abba az uralkodó paradigmába, amely  

a hajléktalanságot inkább egyéni szinten menedzseli, semmint rendszerszinten megelőzi vagy 

megszünteti, és a hajléktalan emberekre ügyfélként, nem pedig állampolgárként tekint.

A rendszerkritikus tudományos diskurzus hiányában a társadalmi mozgalmaknak gyakran 

saját kutatásaikra kell támaszkodniuk ahhoz, hogy megteremtsék munkájuk elméleti bázisát.  

Az alulnézetből végzett etnográfia és a részvételi akciókutatás itt bemutatott példái éppen azt 

bizonyítják, hogy a szociális ellátáson és a tudományos intézményeken kívül is lehetséges olyan 

tudást teremteni, amely értékes meglátásokkal szolgál a hajléktalansággal kapcsolatban. Ebből 

a szempontból mind a hagyományos kutatás, mind pedig a részvételi megközelítés alkalmas 

arra, hogy – amennyiben nem téveszti szem elől radikális, átalakító jellegű céljait – megkérdője-

lezze a hajléktalanság uralkodó megközelítését, és alternatívát mutasson fel az uralkodó társa-

dalmi és hatalmi viszonyokkal szemben.

Az elkötelezett társadalomtudomány alapvetően közösségi és nem egyéni törekvés:  

az elkötelezett társadalomtudósnak közvetlenül együtt kell működnie azokkal az emberekkel, 

47 Részlet az Erős Barbara által készített interjúkból, amelyeket a Miskolci Egyetem kulturálisantropológia-szakos hallgatója-

ként 2012 júliusában és augusztusában készített az Utca és jog-kutatás érintett tagjaival.

akiknek az érdekében fellép, és közösen kell dolgozniuk minden résztvevő állampolgáriságá-

nak kiteljesítésén. Ezzel együtt a társadalmi mozgalmakkal és a társadalmi mozgalmakért vég-

zett munka nem jelenti azt, hogy kritikátlanul elkötelezettnek kell lennünk. Ha egy társadalmi 

mozgalom eredményes akar lenni, elkerülhetetlen az (ön)reflexió és az (ön)kritika beépítése 

a mindennapi munkába, és ebben mind a szerves, mind pedig a szövetséges értelmiségnek 

kulcsszerepe van. Az elkötelezett társadalomkutatók szerepe tehát nemcsak abban rejlik, 

hogy közvetlenül részt vesznek a mozgalmak munkájában, vagy segítenek a stratégiai tudás 

létrehozásában, hanem abban is, hogy a mozgalmakon belül kialakítják és életben tartják  

a kritikai szemléletet és a felfedezés, a tudás és a kritika iránti vágyat.
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Mi a „fotóhang”?

Az első fotóhang műhely megszervezését Paulo Freire egy Limában végzett, 1973-as  

terepmunkájához szokták társítani (Singhal és munkatársai, 2007; Gubrium és munkatársai, 

2013; Vermehren 2015). Freire ebben az időben valóban a perui kormány felnőttoktatási prog-

ramja, az ALFIN1 egyik vezetőjeként dolgozott, s arra törekedett, hogy az írástudatlan felnőt-

tek ne csupán írni és olvasni tanuljanak meg (és váljanak képessé az újságok elolvasására), 

hanem arra is, hogy az elnyomással kapcsolatos emlékeiket és a szegénységgel kapcsolatos  

tapasztalataikat az emberek valamiféle közös „nyelven” dokumentálják, a saját őslakos nyelvei-

ken értelmezzék, ezáltal pedig társadalmi helyzetük és identitásuk kritikai tudatosítására váljanak 

képessé. Az épp emigrációban élő Augusto Boal brazil rendezőt kérte fel a színházi programok 

megtervezésére és a fotós Estella Linares lett a Fotó Tanszék vezetője, akik olyan testi és képi 

kifejezőeszközöket igyekztek kitalálni, amelyek nem várták el a résztvevőktől a művelt spanyol 

nyelv ismeretét. Boal részletesen felidézi, hogyan magyarázták el a módszert a résztvevőknek:

Most pedig néhány kérdést fogunk feltenni nektek. Ehhez mi spanyolul fogunk beszélni. 

Nektek pedig válaszolnotok kell. Ti azonban nem szólalhattok meg spanyolul, hanem 

fényképül kell beszélnetek. Tehát mi spanyolul fogunk kérdezni, ami egy nyelv, ti pedig 

fényképül fogtok válaszolni, ami szintén egy nyelv (Boal, 2008, p. 98).

Ezután mindenhol arra kérték a résztvevőket, hogy magyarázzák el „fényképül”, hogy  

mit jelent számukra a „szegénység”, az „elnyomás”, vagy a „kizsákmányolás”: 

Limában szintén megkérdeztük az embereket, hogy szerintük mit jelent a kizsákmányo-

lás. Számos fénykép mutatta a zöldségkereskedőket, más képeken a háziurakat láttuk, 

néhány pedig kormányzati hivatalnokokat ábrázolt. Ugyanakkor az egyik gyerek fotó-

ján egy falba vert szöget láttunk, ami számára tökéletesen megjelenítette a kizsákmá-

nyolást. A felnőttek nem nagyon értették ezt, miközben a gyerekek teljes egyetértés-

ben voltak, hogy igen, ez foglalja össze a legjobban a kizsákmányolással kapcsolatos 

valamennyi érzésüket. A beszélgetésből kiderült, hogy miért. Az öt-hat éves gyerekek 

számára elérhető legegyszerűbb munka a cipőpucolás. Nyilvánvaló, hogy abban a ne-

gyedben, ahol ők élnek, nincsenek fényezésre váró cipők, vagyis le kell menniük Lima 

belvárosába, hogy munkát találjanak. A pucoló ládájukra és a többi eszközre rend-

szeresen szükségük van, ám ezek a kisfiúk nem tudják minden nap oda-vissza cipelni  

az eszközöket az otthonuk és a belváros között. Ezért ki kell bérelniük egy szöget  

a falon valamelyik boltban, amiért a boltos két-három solt2 kér el éjszakánként és szö-

genként. Az a szög ezekben a gyerekekben az elnyomásuk emlékét és ennek gyűlöletét  

ébresztette fel (Boal, 2008, p. 101.)

Az ALFIN fotós programjában olyan hobbifotóssá válhattak a résztvevők, akik számára  

a fotók készítése, a képek rendszeres kiállítása (akár a boltok, vagy a saját házuk falán),  

1 Az Operación Alfabetización Integral [Átfogó Alfabetizációs Intézkedés] az 1968-as szocialista forradalmat követően beve-

zetett perui oktatási reform felnőttoktatási programja volt, amely - amellett, hogy a felnőtt lakosság 34%-át (az írástudatlanok 

több mint felét!) elérte – sok újszerű pedagógia formával kísérletezett (bővebben: Lizarzaburu, 1976; Burton, 1980).
2 1 perui új sol 110 forintot ér. – a szerkesztő megjegyzése

valamint a bemutatott képekről való beszélgetés a politikai folyamatok megvitatásának fő 

eszközévé vált. A Linares féle műhelyre az 1980-as években egy újabb, ezúttal már kizáró-

lag a fényképezésre koncentráló program indult Peruban (Los Talleres de Fotografia Social, 

TAFOS). A TAFOS keretében néhányan már hivatásos fényképészekké váltak, akik számára a 

fotózás megélhetést biztosított, azonban a résztvevők többsége megmaradt olyan hobbifotós-

nak, akik úgy élték meg a képzést, hogy a fotózási rutinnal „társadalomkritikai szakértelemre” 

is szert tettek – a „társadalomkritikai fényképezés” pedig máig meghatározó eleme az önazo-

nosságuknak (Fairey, 20173). 

Mindeközben a „szög kibérlésének” élménye körül kibontakozó, a kizsákmányolásról 

és az elnyomásról szóló beszélgetés (Freire, 1993) fontos módszertani kiindulópontjává vált  

a részvételi munkaformákat kereső részvételi akciókutatásoknak. Ezekben a kísérletekben már 

kisebb hangsúlyt kapott a fotós képzés, ám megmaradt a társadalmi tapasztalatok fotók se-

gítségével történő kritikai reflexiója, és fontos mozzanat maradt az eljárásban, hogy a fotók 

bemutatása társadalomkritikai beszélgetésekre ad lehetőséget, amelybe akár a döntéshozók 

is bevonhatók. A kilencvenes évek végére a fotóhang az egyik leginkább letisztult művészet- 

alapú részvételi kutatási eljárássá vált, amely tudatosan kapcsolja össze a részvételi fotó  

készítést a fotókra vonatkozó csoportos értékeléssel, a résztvevők által értékelt, értelmezett,  

kiválogatott és elrendezett fotók nyilvános bemutatásával, a kiállítás körül generált vitával  

pedig képes elérni, hogy közpolitikai koalíciók kovácsolódjanak össze a képek körül (Wang & 

Burris, 1997; Wang, 1999). 

A fotóhang mai népszerűségét Kínában végzett terepmunkáival megalapozó Caroline 

Wang azt hangsúlyozza, hogy a fotóhang eljárását egységes folyamatként kell elgondolnunk, 

amelyben „a képek tanítanak, a fotográfiák közcselekvést befolyásolnak, a résztvevők pedig 

megalkotják és meghatározzák a közpolitika számára releváns ügyeket” (Wang, 2004). Ezzel 

összefügg, hogy az eljárás résztvevői egyidejűleg részesei egy pedagógiai, egy kutatási és 

egy közcselekvési részfolyamatnak is. Az egyik összetevő kikapcsolása a beavatkozás többi 

elemének hatékonyságát gyengítheti. Annak érdekében, hogy pontosabban értsük ezt az ösz-

szefüggést, érdemes az egyes összetevők sajátos szerepét külön-külön is megvilágítanunk.

A módszer különlegessége kutatási szempontból, hogy a fotózás segítségével (azok 

elkészítésével, feldolgozásával, bemutatásával) társadalmi ügyeket azonosíthatunk. Sok eset-

ben nehéz feltérképezni, hogy voltaképpen melyek lennének azok a helyi problémák, ame-

lyek foglalkoztatják, cselekvésre ösztönöznék az embereket. A klasszikus fókuszcsoport, vagy 

más diszkurzív, szóbeli közlésre épülő módszerek kevéssé érvényes eredményeket hoznak, 

ha például az iskolát elhagyó fiatalokkal dolgozunk együtt. A fotózás azonban lehetővé teszi 

azoknak a pillanatoknak (megélt tapasztalatoknak) és látképeknek (társadalmi pozícióhoz 

kötődő nézőpontoknak) a megörökítését, amelyek valóban felidéznek a résztvevőkben és a  

nézőkben számukra közös problémákat. Bár az eljárás kulcsa a fénykép, célja (az „ajtó”)  

3 Tiffany Fairey tizenöt évvel később tíz egykori fotós növendékkel készített videóinterjút a tapasztalatikról. Az interjúkból ké-

szült nem lineáris (vagyis többféle sorrendben megtekinthető) dokumentumfilm bemutatja, hogy mit képviselt és mit jelent 

ma az egykori résztvevők számára fotózás (Lásd 'These Photos Were My Life' www.thesephotos.korsakow.tv)
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a hang: a fotókból kiindulva szólalnak meg a társadalmi ügyekben a résztvevők, s végül jut-

nak el ezek nyilvános képviseletéig, felvállalásáig a közösség tekintélyes tagjai és döntéshozói 

előtt. Így a kutatás eredménye sem csupán a résztvevők által készített fotók tárháza, hanem 

mindazok az egymásra épülő viták, amelyekre a fotók együttműködésen alapuló elkészítése, 

közös rendezése, közösségi elemzése lehetőséget kínált. A képek és a viták sorozata egysé-

ges kutatási folyamatot alkot, amely azt mutatja meg, hogy mely témákban miként – miféle 

mentális lépéseken keresztül – artikulálta egy helyi közösség a számára fontos ügyeket. 

Pedagógiai folyamatként az eljárás arra a feltételezésre épít, hogy a fotók nézegetése  

és a hozzájuk kapcsolódó beszéd az emlékezet mozgásba hozásának, a megélt tapasztalatok 

felidézésének és megosztásának erős eszköze. A kép – mint a szövegeknél gyorsabban felfog-

ható médium – a gyerekekkel és fiatalokkal való együttműködésre különösen alkalmas eszköz. 

Gyorsabb kölcsönös megértést tesz lehetővé, és az ítéletalkotás sem feltétlenül épít az isko-

lai készségekre, így azok is kompetensnek bizonyulnak a folyamatban, akik az iskolában nem 

tűnnek „eléggé okosnak”, vagy „tehetségesnek”. A fotók és ezek közösségi használatának 

hangsúlyozása lehetővé teszi a hasznosság érzésének felismerését a marginális társadalmi 

helyzetben élő (fiatal, nő, idős) csoportok számára. A saját „hasznosság” és „alkalmasság” 

felismerése a résztvevőket arra ösztönzi, hogy megszokott, unalmas, reménytelen környeze-

tükre új szemmel tekintsenek, rákérdezzenek annak „természetességére”, felismerjék annak 

mesterséges (történetileg kialakult és nem szükségszerű), így megváltoztatható összefüg-

géseit. E kritikai pedagógiai folyamat részeként (olykor annak kárára) a kilencvenes években  

a készségfejlesztő összetevők is fontossá váltak: a fotózás a reflektált médiahasználatot,  

a médiaműveltséget fejlesztheti; a fotók megbeszélése, csoportos elemzése a vitakészséget; 

az érintettekkel való közlekedés az érintkezési rutint erősítheti a résztvevőkben. E folyamatban 

a résztvevők egyre szabatosabban fejezik ki saját véleményüket, ami könnyebben érthetővé 

teszi az akaratukat a környezetük számára (a kutatók számára is), és elismerést vált ki (meg-

erősítve motivációjukat a csoportban való közreműködésre is).

Közcselekvést ösztönző eljárásként elsősorban arra alkalmas, hogy sérülékeny vagy 

marginális csoportokat közvetlenül kapcsoljon össze a helyi közösség tekintélyes szereplőivel, 

vagy távoli döntéshozókkal is. A közcselekvés ügyeit a marginális társadalmi szereplők hatá-

rozzák meg a folyamat során, ám az intézkedésekre vonatkozó igények megfogalmazásában 

már segítik őket az érintetté váló magasabb státuszú szereplők, sőt, a folyamat eredménye-

ként döntéshozók, választott politikusok is részeseivé válhatnak az ügy-koalíciónak, amelyet 

kirekesztett emberek indítottak az ügyek előbbre vitelére. A falusi fiatalok krónikus elhízását 

okozó környezeti ártalmak közösségi leküzdése Oregonban (Findholt és munkatársai, 2010), 

a szegénynegyedekben élő fiatalok biztonságérzetének erősítése Michiganben (Wang, 2004), 

vagy a háborús traumákat feldolgozni igyekvő gyerekkatonák integrációja Sierra-Leonéban 

(Denov és munkatársai, 2012) olyan ügyekké váltak a fotóhangon keresztül, amelyeket fiatalok 

jelöltek ki, majd a fényképek használata közpolitikai koalíciók létrehozását segítette elő. Ezek  

a fotóhang projektek tehát politikai eredményeket értek el, miközben hozzájárultak a részt-

vevők tapasztalatainak feldolgozásához, kritikus ön- és társadalomismeretéhez, szociális és  

politikai készségeinek fejlődéséhez. A kezdeményezéseket elindító társadalomkutatók szá-

mára is lehetővé tette, hogy legitim (a résztvevők által elfogadott) szereplőként adjanak taná-

csokat a kiindulópontot jelentő konkrét ügyek megoldási lehetőségeit illetően, miközben a fo-

lyamat elemzése alapján érvényes általánosításokat fogalmazhattak meg a csoportok közötti 

kapcsolatok, a hatalmi viszonyok és a társadalmi konfliktusok működéséről. 

A módszer alkalmazásának lépései

Az alábbiakban a fiatalokkal végzett fotóhang programok tapasztalatait összegezve  

tekintjük végig a részvételi akciókutatási módszer alkalmazásának lépéseit. A tervezés első 

lépése a kérdések lehetséges körének tisztázása, a résztvevők nézőpontját minél teljesebben 

megragadó témák gyűjtésével. Fiatalok esetében ez általában a helyi ifjúsági kultúra éppen 

hangsúlyos elemeinek előzetes azonosítását jelenti, amely magában foglalhatja a fiatalok szá-

mára fontos helyek meghatározását, a tárgyakhoz, eseményekhez, intézményekhez kapcso-

lódó használati módok feltárását, a társadalmi tér szegmentációjának vizsgálatát. Azonban 

mindig olyan témára kell felfűznünk a kérdéseket, amelyek a résztvevők számára is érdeke-

sek, maguk is fontosnak tartják a kapcsolódó problémákat. A fő cél ugyanis az ügyek felmu-

tatása: meg kell haladnunk a szükségletek általános feltérképezésének kívánalmát, és eljutni  

az ügyek előzetes azonosításának egy olyan szintjére, amelyen már elképzelhető, hogy köz-

politikai változások is bekövetkeznek. A részvételi programokra jellemző emergens4 kutatási  

logika a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kezdeményező-kutató tesz ugyan hozzávetőleges  

javaslatot kutatás következő lépésére, de igyekszik mindig biztosítani a résztvevőknek az árnya-

lás, finomítás, vagy akár a teljes elvetés és újra tervezés lehetőségét. A foglalkozások számát 

illetően eszerint legalább 2–6 műhelyfoglalkozást tervezhetünk, majd a sikeres szakaszok részt-

vevői kiértékelése alapján közösen dönthetünk a további műhelyfoglalkozások megszervezésé-

ről, azok céljáról és pontos számáról. A tervezés következő lépése az ajánlat megfogalmazása  

a résztvevők és a környezetük felé: „A közösség képviseletére keresünk embereket!”, vagy eset-

leg: „Kutatócsoportot alapítunk/alakítunk!” A meghirdetés a gyakorlatban toborzó beszélgeté-

sek megszervezését, csoportos (esetleg osztálytermi) tájékoztatást jelent. Érdemes plakátot is 

nyomtatni, ami a program komolyságát fejezi ki a leendő résztvevők felé.

A képzési folyamat elindítása a választott technológia bonyolultságától függ. Ha nem 

automata fényképezőkkel dolgozunk, szükség lehet részletes oktatásra. Ha a résztvevők saját 

felszerelésükkel (például mobiltelefonnal) dolgoznak, elengedhetetlen, hogy ezek beállításait 

egyeztessük és megindokoljuk, s ezzel a későbbi átállításokat is tudatossá tegyük. Az első  

találkozáson meghatározó a szabadság hangsúlyozása: bármilyen kép jó, érdekes beszélge-

téshez vezethet. Jó megoldás, ha otthonról hozott, vagy véletlen, spontán „lőtt” fotókkal kezd-

jük az első közös elemzést. A fotóhang létrehozása már az első képek szabad értelmezésé-

vel elkezdődik: „Mit jelent számodra ez a kép?” (Segítségül rákérdezhetünk arra is, hogy „Mit  

4 Jelentése: felmerülő, kibontakozó. Itt az egymásból fokozatosan kibomló, egymásra épülő témafelvetésekre utal. –  

a szerkesztő megjegyzése
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látunk a képen?”, valamint arra, hogy „Miként készült ez a kép?”). Ekkor kerülhet sor az alap-

vető etikai szabályok tisztázására is: konkrét esetek végig beszélésével a résztvevők közös 

értelmezést alakítanak ki arról, hogy a fényképkészítés milyen helyzetekben helyénvaló, belát-

hatják, hogy az embereknek joguk van dönteni arról, hogy szerepelni kívánnak-e egy fényké-

pen, és az is tisztázható, hogy voltaképp milyen szándékból készítünk képeket, s erről miként 

tájékoztathatjuk az ábrázolt személyeket. A műhelysorozat elején tisztázandók a program  

lehetséges kimenetei is (kiállítás, találkozások). 

Az első feladat legyen egyszerű: kevés megkötéssel, mindenki számára érthető témában 

készítsünk „tetszőleges” képeket. Ezt követheti a médium-ismeret: a képkivágás és kompozí-

ció gyakorlása tudatos döntéssé teszi, hogy mi szerepel a képen. (A rutinos mobiltelefonos 

fényképész ennek hiányában ragaszkodni fog ahhoz, hogy „véletlenül lőttem ezt a képet”.)  

A következő találkozásig adott új feladathoz a témamegjelölést már a csoport közösen  

fogalmazza meg (egy lehetséges koncepció: Bizonyos intézmények miként alakítják az életün-

ket?). Bár általában azt tapasztaljuk, hogy könnyű bevonni a fiatalokat egy fotóhang projektbe,  

nem mindig könnyű rávenni őket a projekt teljesen önálló befejezésére, vagy továbbvitelére 

(amiben sokszor az élethelyzetük akadályozza meg őket, ld. Strack, Magill & McDonagh, 

2004). Ezért a műhely keretei között befejezhető alkotással érdemes kezdeni a munkát, s csak 

hosszabb, több műhelytalálkozóra építő folyamat esetén kérni a résztvevőket valamilyen ön-

álló fotózási projekt megvalósítására. 

A második foglalkozás után már elengedhetetlen a helyi tekintélyek, döntéshozók, politi-

kusok megszólítása és fokozatos bevonása a programba. Ebben a programot kezdeményező 

kutatóra – mint minden bizonnyal szintén tekintélyes szereplőre – kapcsolat-felvételi felada-

tok hárulhatnak, azonban a megszólítási stratégiát a csoport közösen kell, hogy kialakítsa.  

A döntéshozókat általában nehéz bevonni, ezért érdemes a számukra „alacsony részvételi  

küszöböt” meghatározni, s csupán annyit kérni, amennyit idejük biztosan megenged: jöjjenek 

el a kiállításra! Ahogy a kutatás témája és a vizsgált ügyek köre letisztul, a közpolitikai ügyre 

leginkább nyitott döntéshozótól kérhetjük azt is, hogy tartson a kiállításon megnyitóbeszédet, 

vagy véleményezze – szemtől szemben a résztvevőkkel – a fiatalok intézkedési javaslatait. 

A képek elemzési-értelmezési szakaszai kezdettől részei a folyamatnak, hiszen a részt-

vevők reflexiója szükséges az érvényes általánosításokhoz, és a reflexiós képesség fejlődése 

produktumok fokozatosan mélyülő, sűrűsödő értelmezést hozza létre. Többféle moderált  

elicitációs stratégia5 alakult ki a képek feldolgozásához, közülük kettőt emelünk itt ki.  

Az ún. interpretatív (értelmező) stratégia (Mitchell, Moletsane & Buthelezi, 2006) három kér-

dezési szintet különít el: először azt tudakoljuk, hogy melyik kép a leginkább megkapó, illetve 

meggyőző a csoport szerint, s hogy mi tetszik benne a csoportnak. A második szakaszban 

összehasonlító elemzésre kerül sor: mennyiben különböznek, illetve hasonlítanak a fotós  

bemutatott képei a többiek képeire? A harmadik szint a narratív értelmezési keret kialakítása:  

5 A fotó elicitáció szakkifejezés, amely egy – a vizuális antropológiában bevett – interjú-technikára, a képekből kiinduló kér-

dezésre, olykor a képek „megfejtésének” feszes folyamatára vonatkozik (Collier & Collier 1986). A fotó-elicitáció kérdéssorai 

beépültek a fotóhang módszertanába is (Gubrium & Harper 2013).

a „Milyen elbeszélés tartozik a képedhez?” szintén egyéni feladat, azonban a narratív mag ki-

alakítását követően – a témától függően kérdésekkel, vagy hozzáfűzésekkel – a többi résztvevő 

is be szokott segíteni az elbeszélés létrehozásába.

A fotóhang kétezres években megszilárdult kánonja legtöbbször Wang cselekvéso-

rientált stratégiáját követi. A „SHOWeD” technika (Wang, 2006) szintén három szakaszból  

áll. Először minden résztvevőt arra kérünk, hogy beszéljen arról az egy vagy két képről, amit 

a legjelentősebbnek tart, vagy egyszerűen a legjobban szeret. A második körben arra törek-

szünk, hogy a résztvevők közösen mondjanak történeteket, illetve kritizálják a képeiken meg-

jelenő társadalmi viszonyokat. Ennek során öt kérdésre kell minden kép esetében közösen 

felelniük: What do you See here? (vagyis: mit látsz?); What’s really Happening here? (vagyis: mi 

történik itt valójában?); How does this relate to Our lives? (vagyis: miként kapcsolódik ez a mi 

életünkhöz?); Why does this situation, concern, or strength exist? (vagyis: minek köszönhető, 

hogy egyáltalán létezik ez a helyzet, probléma, erő?); What can we Do about it? (vagyis: mit 

tehetünk ezügyben?). A harmadik lépésben a résztvevők már könnyű szerrel azonosíthatják 

azokat az ügyeket, témákat vagy elméleteket, amelyeket a képek megidéznek számukra. 

Ezek az elicitációs stratégiák biztosítják a fotóhang mint részvételi kutatás demokrati-

kusságát és koherenciáját (a részvételi akciókutatás fogalmai szerint: a kutatás ökológiai és 

folyamatérvényességét6). A résztvevői elicitáció jelentősége ugyan nem zárja ki, hogy a ku-

tató másodelemzéseket készítsen az elkészült képanyagról, ám ekkor is törekedhet arra, hogy  

a másodelemzés társadalomtudományi szempontjait megismertesse a résztvevőkkel, indo-

kolja, hogy miért tartja relevánsnak a tudósközösség elemzési technikáit az adott helyzetben. 

A fotóhang központi célja mind a résztvevők, mind az alkotótársak számára mindig a fotók 

nyilvánosságra hozatala. Ez ölthet egyszerűbb (pl. egy prezentáció körbeküldése, egy facebook 

galéria megosztása), vagy összetettebb (kiállítás, nyilvános vetítés, kiadványszerkesztés és pub-

likálás) formát. A nyilvánosság megteremtésének fontos mozzanata a közönség tudatos meg-

választása, például a közösség tekintélyes tagjainak meghívása a kiállításra, a kiállítás megnyitó 

esemény koreográfiájának közös megtervezése. Az (első) bemutató során gyűjtött vélemények 

legalább két módon használhatók fel a fotóhang műhelymunkájában: Elsősorban külső vissza-

jelzést nyújtanak a csoporttagok számára. Fontos, hogy a közönség visszajelzéseit kiegészítse  

a csoporton belüli egyeztetés az elhangzottak értelmezéseiről. Másfelől lehetővé teszi újabb, 

még pontosabban célzott bemutatók közös megtervezését, a csoport által felismert „reprezen-

tációs hiányok” kitöltését, akár új önálló fotóprojektek megfogalmazását, amelyekben a felismert 

problémákra, jellegzetes befogadói félreértésekre reagálhatnak az alkotók. A kiállítás fogadtatá-

sának részletes dokumentálása a további módszertani reflexióra is lehetőséget ad.

6 Az ökológiai érvényesség szempontjából azt vizsgálhatjuk, hogy társadalom tagjai közül kik kerülnek be a részvételi kutató-

csoportba (illetve rekednek ki belőle), míg a folyamatérvényesség az alkalmazott módszerek egymáshoz való illeszkedését 

(és ezáltal a létrehozott tudásunk koherenciáját, illetve ellentmondásosságát és hézagosságát) kéri számon, lásd bővebben: 

Oblath, 2017, p. 20.
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A fotóhangot – ha új társadalomtudományos tudás generálása is a célok között szerepel 

– jellemzően kiterjesztett módon alkalmazzák: más részvételi (drámás, narratív, vagy a kolla-

boratív tervezést támogató) módszerekkel összekapcsolva, vagy a fotós műhelyeket hosszú 

(akár több éves) időszakra kinyújtva. A hosszabb program, vagy többféle műhely megszerve-

zése mellett gyakori a több, párhuzamos csoport elindítása is a résztvevők hasonló körével.  

A párhuzamos csoportok egymás alkotásait értelmezhetik, ami erősebb érvényességet köl-

csönöz a kutatási folyamatnak (bár a fiatalok esetében a versengés kialakulásának kockázatá-

val is jár). A hosszabb műhelymunka-sorozat az emergens kutatási logika egy alapvető jellem-

zőjével szembesíti a kutatókat. Minthogy az egyes foglalkozások eredményeinek értékelése 

alapján döntünk a következő alkalom programjáról, sokszor felerősödik egyik-másik kompo-

nens a megismerés–képzés–alkotás háromszögben. Ez akkor nem jár egyensúlyvesztéssel, 

ha a folyamat a résztvevők igényeihez és nem a kutató érdekeihez, politikai céljaihoz igazodik. 

A hosszabb műhelymunka-sorozat egyik lehetséges kimenetele, hogy a tevékenység előbb-

utóbb médiumoktatássá, vagy önképzőkörré válik (nem csak a technikai tudás átadásának 

értelmében, hanem a médiahasználatra, a nyilvánosság kezelésére vonatkozó készségek fej-

lesztése tekintetében is). A hosszabb, több ciklusban megvalósított program lehetővé teszi  

az ügy körül szervezett közpolitikai koalíciós sikerültségének a közös reflexióját. Ez fiatalok 

esetében kiterjedhet például különböző idősebb generációk bevonására, vagy eltérő státusú 

csoportok közötti egyeztetésre egy (politikai) közösségen belül. A fiatalok tapasztalatának 

megosztása a helyi (felnőtt) döntéshozókkal indokolttá teheti annak további elemzését is, hogy 

miben állnak a közös evidenciáik és miféle félreértések vannak közöttük. A fotóhang kiterjesz-

tése esetében már érzékelhető, hogy a fotóhang folyamatából szervesen következik, hogy egy 

tanulócsoportként induló kezdeményezés akciókutatássá alakulhat: ilyenkor a nyilvánosság 

elérése, a radikális politikai hang megtalálása (pl. a közbiztonság romlása, a HIV fertőzési ráta, 

vagy lakhatási szegénység növekedése esetén) már kimondottan a közpolitikai beavatkozás 

elérésére törekszik. Ekkor is fontos azonban, hogy a program megőrizze az önreflektáló képes-

ségét, és az ehhez kapcsolódó pedagógiai folyamatot.

Egy példa: Fotóhang a Belső-Erzsébetvárosban élő roma fiatalokkal

2015-ben az „Éjjel-nappal 7ker” facebook csoport tagjaival szerveztünk fotóhang mű-

helyt azzal a céllal, hogy a módszer gyakorlati alkalmazását részletesen dokumentáljuk és  

a módszertani tanulságokat a résztvevő fiatalokkal közösen fogalmazzuk meg7. Az aláb-

biakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogy miként alakítottuk ki a műhely kereteit az ún.  

ifjúsági részvételi akciókutatás (Youth Participatory Action Research, YPAR) szemlélete 

  

7 A műhelymunkát a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 számú, „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” című kiemelt  

projekt támogatta. (A Projekt gazdája a BGA Zrt, megvalósítója az Okt-Full Tanácsadó Kft, a megvalósításra szerződött 

partner a Parforum Nonprofit Kft volt; a projektet Szanyi F. Elonóra vezette. A „módszertani tesztelésről” szóló beszámoló 

egy korábbi változata megjelent: Horváth, K. & Oblath, M. (Szerk.) (2015). A részvételi ifjúságkutatás módszerei. Kutatás- 

módszertani összefoglaló. Budapest, OKT-Full Tanácsadó Kft.

szerint8, milyen munkaformákat próbáltunk ki, milyen felmerülő kérdésekkel szembesültünk,  

s hogy miféle kutatási eredményekre jutottunk. (A műhelyfoglalkozások részletes vezérfonala 

a tanulmány mellékleteként olvasható.) 

A kutatási kérdés

A fotóhang erőssége, hogy fiatal, alacsonyan iskolázott csoportok körében is képes 

azonosítani (létrehozni) olyan, új politikai-közpolitikai ügyeket, amelyek a mindennapi élet-

ben lehorgonyzottak. Kutatási eljárásként erőssége továbbá, hogy toleráns a csoporton belüli  

nagyobb szocio-demográfiai (életkori, iskolázottságbeli) különbségekkel, valamint a résztve-

vők közötti kapcsolatok változó erősségével, eltérő jellegével szemben. Mindemellett a változó 

egyéni, páros és csoportos munkaforma, a jelentések vizuális és a szóbeli létrehozásának 

párhuzamossága, továbbá a zárthelyi és tágabb környezettel történő érintkezést ösztönző 

szakaszok együttesen utólag elemezhetővé teszik a kutatási folyamat hatását az előállított 

üzenetekre. Mivel az eljárás valamilyen közpolitikai koalíció létrehozását is támogatja, az aktív 

kutatás nem csupán létrehozza, de utólagosan is elemezhetővé, közösen reflektálhatóvá teszi 

a közpolitikai ügyek születésének folyamatát a terepen. A módszer tesztelését ezért érdemes-

nek tűnt valamilyen közpolitikai döntés, döntés-előkészítés szempontjából aktuálisan érintett 

marginális csoport bevonásával elvégezni.

A fotóhang módszer tesztelésének időszakára esett a „Budapest Erzsébetváros Integ-

rált Városfejlesztési Stratégiájának” (IVS) és a „Kerületfejlesztési Koncepciójának” társadalmi 

vitája. Az IVS akcióterületként jelöli ki többek között a belső-erzsébetvárosi Klauzál teret nyu-

gat-keleti irányban érintő két utcát, s az azok által közrefogott tömböt. A területen jelenleg nagy 

arányban található önkormányzati tulajdonú bérlakásokban többségében alacsony státuszú, 

részben roma családok laknak. A részvételi eljárás ezen a terepen arra is építhetett, hogy  

az utcákban lakik egy főként roma gyerekekből és fiatalokból álló informális ifjúsági közösség 

(„ÉjjelNappal7ker”) több tagja. 

A tervezett kerületfejlesztési beavatkozás kapcsán jelenleg közpolitikai kérdés, hogy az 

akcióterületként megjelölt tömbben élő családok miként maradhatnak a lakóhelyükön (vagy 

miként és hova költözhetnek el onnan), ha a rehabilitáció nyomán megemelkedő bérleti árak 

miatt a lakók várhatóan nagy arányban elveszítik bérleti szerződéseiket. Az YPAR szemléleti 

keretében azonban azt a kérdést fogalmaztuk meg, hogy a tervezési területen élő fiatalok mi-

ként tudnak bekapcsolódni a lakóhelyükre vonatkozó politikai döntéshozatalba? A fotóhang 

segítségével elsősorban azt kívántuk vizsgálni, hogy milyen társadalmi fantáziákon keresz-

tül tudják a fiatalok megérteni, értelmezni a lakóhelyükre vonatkozó önkormányzati terveket,  

illetve reflektálni azokra? A módszerrel kapcsolatos alapvető várakozásunk volt, hogy a fiatalok 

csoportja jelentés-gazdag és a helyi közvélemény számára releváns ügyeket tud felmutatni  

 

8 Az ifjúsági részvételi akciókutatás – a részvételi akciókutatásokhoz hasonlóan – ciklikus, a cselekvési lehetőségeket feltáró 

és cselekvési terveket létrehozó megismerési folyamat, amely elsősorban a fiatalok társadalmi igazságossággal kapcsola-

tos érdekeit és elképzeléseit érvényesíti (bővebben lásd Oblath 2017).
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a fényképeken keresztül. A módszertani fejlesztés keretében azonban nem elégedhettünk 

meg annak megállapításával, hogy milyen módon, milyen mélységben tárható fel egy be-

avatkozási terület fiatal lakóinak helyhez való kötődése a részvételi fényképezés médiumán 

keresztül. Igyekeztünk megtalálni azokat a részvételi munkaformákat, amelyek segítségével  

a kutatási folyamatban artikulálódnak azok a jelentések, amelyek képesek közpolitikai koalíciót 

összekovácsolni a marginális helyzetű fiatalok és családjaik körében a saját érdekeik képvi-

seletéhez (s nem a kutató rekonstruálja a tudósközösség számára – másodelemzés alapján, 

utólag – a résztvevők nézőpontját).

A kutatás felépítése

A „fotótáborként” meghirdetett műhelymunka két napból, továbbá választható jelleggel 

egy kiállítás-tervező találkozóból és az elkészült képek prezentációjából állt. A technikai, etikai 

valamint a fotózás céljára vonatkozó bevezető műhely (1.) után csoportos és páros fotókészí-

tést (2.) terveztünk, ezt követhette az elkészült fotók első csoportos elicitációja (3). A második 

nap programját hasonlóképpen alakítottuk, ám ekkor már nem a „saját helyek” megragadása, 

hanem az ezeken a helyeken azonosított ügyek fotózása állt a középpontban, majd az ügyekre 

vonatkozó egyéni sorozatok csoportos elicitációjával zárult a kétnapos tábor. A két nap ered-

ménye alapján születhetett meg a prezentálás „kommunikációs kampánya”: a kiállítás formá-

ját előre nem kötöttük meg (lehetett volna virtuális, de nyílttéri bemutató megszervezésére  

is sor kerülhetett volna). 

Az előkészítő szakaszok középpontjában a térhez kötődő fontos helyek és problémák 

azonosítása állt, amihez közösen kerestük a társadalmi változás helyi vizuális kódjait a részt 

vevő fiatalokkal. A terepmunka minimális útmutatásaként azt terveztük, hogy a „megőrzendő” 

és a „megváltoztatandó” dolgok lefotózására kérjük a résztvevőket „a környéken”. Úgy gon-

doltuk, hogy a műhely további lépései emergens módon következhetnek az első keretfeladat 

eredményeiből.

A módszertani fejlesztési folyamat szempontjából az elemzés tárgyát a következőkben 

határoztuk meg: az elkészült egyéni és páros fotók; az ezekre vonatkozó egyéni és csoportos 

értelmező diskurzusok; valamint a közpolitikai ügyeket azonosító, kollaboratív (vagyis a ku-

tatókat és felnőtt alkotókat is magában foglaló) folyamat, amely a csoport bemutatkozásától  

a közpolitikai koalíció összekovácsolására tett javaslatokig, és az ezt szolgáló kommunikáció 

elindításáig (a kiállítás megnyitásáig) terjed. 

Kutatásszervezés

A műhelymunka stabil működtetése – minthogy a módszerrel kapcsolatos fejlesztési 

ambícióink is voltak – három facilitátort igényelt: egy tapasztalt fotótanárt, aki már több fotó-

hang-projektet szervezett (Csoszó Gabriella), az elicitációt koordináló és beszámolót elkészítő 

kutatót (Oblath Márton), valamint egy ifjúságsegítőt, aki a bevont fiatalokat hosszú ideje ismeri 

(Varga Attila).

A résztvevők fele a fiatalabb (12–15 éves), fele az idősebb (16–19 éves) korcsoportból ke-

rült ki, mindkét életkori csoportban legalább egy-egy lánnyal (akik nehezebben bevonhatóak). 

Minden résztvevő az un. „K1 akcióterületen”, vagy annak környékén él. Szempont volt, hogy a 

csoport összesen nyolc résztvevőjét oly módon válasszuk ki, hogy valamennyien végig jelen 

tudjanak lenni a két nap folyamán. Ezért legalább kétszeres felkereséssel toboroztunk, a szülői 

engedélyeket a második látogatás alkalmával személyesen írattuk alá a fotótábort közvetlenül 

megelőző héten. 

Minthogy a zárthelyi műhelymunkát terepszemlék szakították meg; a teljes fotóhang mű-

helymunka – a fiatalok szabadidejétől is függően – kétnapos volt (a terepmunkát megelőző és 

követő kb. háromórás zárthelyi foglalkozásokkal). Olyan központi fekvésű, steril stúdió-teremre 

volt szükség, amelyben rendelkezésre állt projektor, vászon, a résztvevőkkel megegyező számú 

laptop (fényképezőcsatlakozással), körberendezhető székek. Résztvevőnként egy-egy azonos 

típusú (olcsó, könnyen kezelhető, de magas felbontású) digitális fényképezőt biztosítottunk, 

gépenként 500 képet megengedő memóriakártyákkal, akkumulátorok helyett pedig cserélhető 

elemekkel. A közös útvonaltervezéshez előre nyomtattunk fekete-fehér térképeket a környékről 

A3-as méretben, falra ragasztható csomagolópapírt és színes filceket használtunk. 

A tábor idejére teljes ellátást (napi egyszeri meleg étkezéssel), a résztvevőknek azonos 

összegű honoráriumot adtunk. A zárthelyi foglalkozásokról folyamatos videofelvétel készült  

a résztvevők beleegyezésével, a terepmunka során a facilitátorok is készítettek fotókat, a kiállí-

tás-tervezésről és megnyitóról pedig hangfelvétel készült. 

Etikai kérdések

A fotóhang esetében a legérzékenyebb – és legtöbbször vita tárgyává tett – etikai-jogi 

kérdés a szerzőség és ábrázolhatóság ügye. A kutató feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy 

a résztvevők értik-e, hogy pontosan mit jelent a tájékozott beleegyezés, s hogy milyen célra 

használhatják fel a fotókat (Hesse-Bieber és munkatársai, 2004). Egyes szereplők például 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a képüket elemzési célokra használjuk, de nem egyeznek bele  

a publikálásukba; más résztvevők pedig lehet, hogy nem tartanak igényt az anonimitásra,  

hanem éppen ellenkezőleg, ragaszkodnak ahhoz, hogy ők is a kiállítottak között legyenek, 

méghozzá az általuk meghatározott kontextusban jelenjenek meg a nyilvánosság előtt (Wiles 

és munkatársai, 2008).

A műhelymunkát megelőzően a résztvevőket tájékoztatni kell a program céljáról. A fotó-

készítés említett jogi és etikai vonatkozásaira (ábrázoláshoz kapcsolódó személyiségi jogok, 

szerzőséghez kapcsolódó szerzői jogok) tehát a műhelymunka keretében kell beszélgetésidőt 

fordítani. Az elkészült képek publikálásának, felhasználásának szintén közös tervezésen kell 

alapulnia, és – különösen abban az esetben, ha a résztvevőket inspirálja a program – ajánla-

tos az alapműhelyt követően, külön találkozás keretében megvitatni. A tájékozott beleegyezés 

kívánalma a szülőkre is kiterjed, és a szülői beleegyező nyilatkozatok a csoport felállása előtt 

rendelkezésre kell, hogy álljanak. Azonban, mint a legtöbb módszernél, itt is mérlegelnünk kell, 

hogy a műhelymunkába milyen módon és milyen mértékben vonjuk be a szülőket. Minthogy  
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a célunk az egész közösség mobilizálása, bevonásuk – a csoport egyetértésével – jól is elsül-

het (pl. Magill & McDonagh, 2004), de legtöbbször kockázatos vállalás. 

A fotóhang egyszerre pedagógiai és kutatási eljárás. A megismerési érdek nem szorít- 

hatja ki a résztvevők tanulási folyamatát. Ha a képek nyilvánossá válnak, a fotótanár peda-

gógusi felelőssége, hogy segítsen kiválasztani a technikai értelemben is sikerült képeket, 

indokolja ezek sikerültségét, a kutató felelőssége pedig, hogy a fotók csak a program be-

mutatásával együtt, a képeket az alkotók szándékaihoz illeszkedő kontextusban kerüljenek 

nyilvánosságra. A művészetalapú eljárásokhoz tartozó előkészítés során mindig megkérde-

zik néhányan, hogy mit kapnak cserébe. A fotóhang esetében a jutalom maga a kiállítás és  

a médiajelenlét. Ennek megteremtése és fenntartása valóban erős ösztönző, azonban szintén 

odafigyelést igényel: a média munkatársai is ismerjék meg a fiatalok munkáját, s ha azokat 

felhasználják, korrekt szerződéseket kössenek velük.

 

A műhelymunka tapasztalatai

A helyi konfiguráció

Először is, tisztáznunk kell azokat a társadalmi körülményeket, amelyek között a külön-

böző cselekvőképeséggel rendelkező résztvevők összetalálkoztak és létrehozták a fotóhang 

helyi alkotóközösségét – ezt az együttállást fogjuk a módszertan lokális konfigurációjának  

nevezni. A fotóhangban közreműködő kisközösség a Budapest 7. kerületi Klauzál tér környékén 

élő fiatalokból toborzott, 2013 óta önkéntes fiatalok által koordinált „Éjjel-Nappal7ker” csoport 

volt. A legfeljebb tizennyolc-húsz fiatalból álló nyitott csoport tagjai a környék két általános 

iskolájába járnak, részben innen, részben pedig az Almássy és Klauzál tér játszótereiről (és  

az utóbbi focipályájáról) ismerik egymást. A toborzást végző ifjúságsegítő a téren kereste meg 

a fiatalokat, majd a szüleiket, s ajánlotta fel a részvétel lehetőségét a kétnapos fotótáborban 

(ahol az eszközök rendelkezésre bocsátásán túl a program teljes ellátást, az elkészülő fotók 

után pedig egyenlő honoráriumot biztosított a résztvevőknek). A „tábor” kifejezés használata 

és a szülők személyes felkeresése a sikeres toborzás fontos eszközének bizonyult.

A jelentkezők számára ismerősek voltak a korábbi csoportfoglalkozásokról a gye-

rekdráma konvenciói és a drámapedagógia szabályjátékai, többen a korábbi évek egy-egy  

napos köztéri képzőművészeti foglalkozásain is részt vettek, ugyanakkor a tervezett prog-

ramhoz foghatóan intenzív közös munkában még nem volt részük. Az eljárásban közremű-

ködő fotótanárral, illetve a kutatóval a jelentkezők már találkoztak egy-egy alkalommal ezeken  

az eseményeken. Az ifjúságsegítő olyan sorrendben kereste meg a gyerekeket és fiatalokat, 

hogy a fotótáborban végül nyolc fő vegyen részt, akik közül négyen 12 és 14 év közöttiek  

(három fiú, egy lány), négyen pedig 16–19 évesek (három fiú, egy lány). A lányok és az idősebb 

fiúk toborzása ütközött nehézségekbe. Az előbbieknél a szégyen(lősség) leküzdése és az ott-

honi munka („nem akarom, hogy fotózzanak”, „nem akarom, hogy lássák a képeimet”, illetve 

„hoznom kell a húgaimat is”), az utóbbiaknál az alkalmi munkalehetőségekkel kapcsolatos  

bizonytalanság („ha hívnak, akkor mennem kell”) jelentette a biztos részvétel akadályát. Ezért 

el kellett fogadnunk, hogy kevesebb a lány, mint a fiú, és tizennyolc évesnél idősebbek is közre- 

működnek a csoportban. 

A résztvevők közül ketten járnak tanulásban akadályozottakat szegregáló iskolába, 

ketten pedig főáramú iskolák szegregált, „kisegítő” tagozatára, két fő az utóbbi egy év során 

morzsolódott le a szakiskolai képzésből. A csoport heterogenitása és a fotós munkaformák 

ismeretlensége miatt indokolt volt a három facilitátor, akik között adódott a kutatói, fotótanári 

és ifjúságsegítői szerepek szerinti munkamegosztás.

A műhelyfoglalkozásokat a nyári szünidő utolsó előtti hétvégéjére szerveztük (amikor  

a lehető legkevesebben dolgoznak, vagy vannak vidéki rokonoknál, azonban már nyitva van-

nak az őszi időszaktól üzemelő helyi intézmények). Mindkét napon reggel 9-től délután 5-ig 

jelöltük ki a tábor idejét. Úgy terveztük, hogy a reggeli közös találkozó után még késésekkel 

együtt is tízkor megkezdhetjük a közös munkát; a késő délutáni befejezést pedig az tette lehe-

tővé, hogy a távozás idejére vonatkozó csoportos egyezkedés esetén is legalább másfél-két 

óra maradjon a terepmunka után a fotók közös értelmezésére. 

A környék legforgalmasabb utcájában található, frissen átadott önkormányzati művelő-

dési ház egy steril, ablak nélküli kiállító terében tartottuk a programot, ahol rendelkezésre állt 

projektor, székek, asztalok, wifi kapcsolat. A tér mellett szólt, hogy támogatta a résztvevőkben 

a „kiszakadás” érzésének kialakulását, miközben az épület a feltárni tervezett környék közép-

pontjában van. A fotótábor földrajzi elhelyezkedése így lehetővé tette, hogy kevéssé behatá-

rolva a sétálásra, célba jutásra szánt időtől, rugalmasan döntsünk a lehetséges fotózási útvo-

nalakról, szabadon tágítva a „környék” fogalmát a fiatalok térhasználata, helyismerete szerint.

E helyi konfiguráció szinte minden elemében a kutatási terv szerint jött létre. A váratlan 

események alkalmi szervezési feladatot jelentettek ugyan, de a tervezett helyi konfiguráció 

nem változott meg olyan mértékben, hogy ennek következményei a behozott jelentésekben 

(ld. 4. rész) felismerhetők lettek volna az elemzés során. A tábor két napjához két – előre nem 

megtervezett – csoportesemény kapcsolódott. Egy héttel az anyaggyűjtés után egy óra hosz-

szú találkozón terveztük meg az elkészült képek nyilvános bemutatásának programját, s így 

három héttel a tábort követően, egy péntek délutánon, a tábor idején használt teremben mu-

tattuk be a képeket – a Facebookon meghívott – ismerőseinknek, barátainknak, szakértőknek. 

Az alkalmazott munkaformák

A vezérfonal ívét meghatározta, hogy a kutatási és művészeti célok egyensúlyára töre-

kedtünk, amit a pedagógiai folyamat erősítésével kívántunk elérni. A kutatási és művészeti 

célok összehangolására több megközelítés is elképzelhető, mi igyekeztünk elkerülni két szél-

sőséget: egyfelől a naiv etnográfiai megközelítést (amely képzés nélkül adja az emberek ke-

zébe a kamerát, azt remélve, hogy így autentikus nézőpontokat dokumentál), másfelől a de-

legált művészeti eljárást (amelyben az erős vezető fotográfusi koncepció kezeskedik a képek 

esztétikai minőségéért, és így kommunikációs hatékonyságukért). A pedagógiai folyamatot 

ezért több lépésből álló párbeszédként fogtuk fel, amelyben a facilitátorok a képkészítéshez és  
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a képhasználathoz kapcsolódó reflexiós helyzeteket teremtenek, ugyanakkor mintát is mutat-

nak a téma és útvonalválasztásra. E párbeszédes folyamat megtervezésével reméltük elke-

rülni, hogy az elkészülő képsorozatok csupán a társadalomkutatók számára legyenek izgalma-

sak, ugyanakkor azt is, hogy az utólagos művészeti koncepció elnyomja a résztvevők hangját 

és nézőpontját a kommunikáció hatékonysága érdekében. A művészetalapú pedagógiai meg-

ismerési folyamat mindkét napon hat lépést foglalt magában:

1. Bevezetés (csoport-képzés elindítása)

Minthogy a résztvevők ismerték egymást, átugorhattuk a csoportnév-választás, a jégtö-

rők, a bemutatkozás körét, ugyanakkor időt szántunk a csoportszabályok megfogalmazására 

(1. „Meghallgatjuk egymást”, 2. „Semmi fikázás!”, 3. „Összetartás!”). A csoportépítés dinamikus 

 folyamat, amely nem a fotótáborban kezdődött, és a műhely egészét átfogja (lásd a Csoport-

dinamika részt). 

2. A saját fotóhasználat reflexiója

Az első napon a saját Facebook profilok, egy-egy profilfotó közös kielemzése diagnosz-

tizálta, hogy milyen különbségek vannak a résztvevők között a fényképészeti ismeretek terén, 

és lehetővé tette, hogy a csoporttagok pozícionálják magukat egymáshoz képest a fotóválasz-

tásukon keresztül. Itt két fontos pedagógiai lépést is terveztünk, amelyeket a csoporttal sike-

rült megtennünk. Azáltal, hogy a három facilitátor minden válasznak jelentőséget tulajdonított, 

minden gesztust komolyan vett, ebben a körben oldani tudtuk az egyszavas benyögésekre 

épülő, egymás megnevettetésére törekvő hangulatot, a társalgás tárgyává pedig fokozatosan 

a fotózást és annak tétjét tettük:

Fotótanár [F1]: Itt mit látunk? [Sanyi Facebook profilját nézzük]

Sanyi [R1]: Unatkoztam [többiek nevetnek]

F1: Várjunk, Sanyi unatkozott. De miért unatkoztál? [hangzavar, nevetés] 

Figyeljetek egy picit a Sanyira. Unatkoztál – ez egy fontos érzés?

R1: Csak szép.

F1: Hogy szép a kép?

R1: Én szép…

F1: Ja, hogy te vagy szép! De látjátok, hogy itt a két kép párba állítása a szép? 

Az, hogy Sanyi tükrözte a képet, erősebbé tette a tekintetét, ettől szenvedélyes lett.

R2: (Sanyihoz) Látom a szemedben a tüzet!

Kutató [F2]: Biztos, hogy ez a kettő ugyanaz a kép?

R2: (Sanyihoz) Igen, csak más oldalról.

R3. Igen, tükrözte, igaz Sanyi?

A facilitátor komolyan veszi a poénokat, ez újabb poénra készteti a résztvevőt, a fonák 

helyzet megoldására a többiek elkezdenek a beszélgetés közös tárgyához kapcsolódni, ezt 

ösztönzi a második facilitátor. A beszélgetést vezető facilitátor a ráíró gesztusokkal továbbra 

is ösztönzi, hogy a poénok ne egymásra vonatkozzanak, hanem az ő gesztusaira reagáljanak. 

Így eljutunk a képkészítési folyamat tudatosításáig:

F1: Jeromos, bemutatod a képet?

R4: Három gyerek.

F1: A barátaiddal. Fontosak neked?

R4: Nem, ők a testvéreim.

F1: Hogy készült ez a kép?

R5: Tükör előtt!

R3: Csak ferde lett!

R6: Ez valami szokás szerintem, hogy mindig így ferdén tartják… 

[mutatja a szelfi készítő gesztust]

F2: De emlékeztek arra a mozdulatra, ahogyan ilyen portrét szoktatok csinálni?

Az innentől kibontakozó beszélgetésben a résztvevők a saját használatú képeiket ele-

mezve már felismerik, hogy egy kis kézmozdulat is eredményezheti a perspektíva rövidülését, 

a horizont módosulását, sőt, a tárgyhoz kapcsolódva iskolai tanulmányokat (perspektíva  

ábrázolás, rajzóra) is felidéznek. Ez a szakasz tehát – bár hordoz a megismeréshez kapcsolódó 

diagnosztikai célt is – a fotóhasználat reflexióján keresztül elsősorban a bevonódás érzését 

és a közös gondolkodás atmoszféráját hivatott megteremteni egy több tekintetben heterogén 

összetételű csoportban.

3. A kívánt fotóhasználat bemutatása, reflexiója

Ezt követően vezethette be a fotótanár a program célját, önmaga és a korábban végzett 

fotóhang projektjeinek bemutatásán keresztül. A két levetített és kommentált prezentáció (haj-

léktalan emberek és aktivisták akciócsoportja által készített képek, valamint beteg gyerekek 

fotósorozatai a környezetükről) elsősorban arra irányítják a figyelmet, hogy tervezhető a képek 

üzenete. Ennek tudatosítása szükséges ahhoz, hogy a fotót a továbbiakban a tág értelemben 

vett politikai kommunikáció eszközeként fogjuk fel.

A példák mutatása emellett megfoghatóvá teszi, hogy milyen lépésekben mit fogunk 

mi csinálni a terepen. A facilitátor kommentárja szerint „[…] játékos feladatokon keresztül dol-

gozunk, és bolondozunk is közben”, vagyis a téma invenciójától jutunk el a kész fényképek 

felhasználásáról történő közös döntés eseményéig. A végén a résztvevők „bemutatják a gon-

dolataikat a kiállításon, és akkor az emberek látják, hogy milyen ügyesek, és azon is elgondol-

kodnak, amit ők mutatni akarnak”. Jogosan merült itt fel a fiatalok részéről, hogy a hajléktalan 

emberek és a beteg gyerekek után miért pont az ÉN7ker csoportját választotta a fotótanár 

alkotótársul. A „miért pont mi/én” minden részvételi eljárás esetén felmerül, s kulcsfontos-

ságú, hogy a facilitátor képes legyen kategorizálás nélkül hangsúlyozni, hogy a résztvevők 

egyéni nézőpontja miatt értelmes az együttlétünk. Ennek érdekében hivatkozhat a facilitátor 

arra, hogy „együtt kutatunk” olyan témákat, amelyek bennünket egyaránt érdekelnek; ezúttal 

lelkesítőnek bizonyult az is, hogy a fotótanár az esztétikai minőség és a karrierút lehetősé-

A KRITIKAI PEDAGÓGIA MÓDSZEREI A FOTÓHANG MINT RÉSZVÉTELI KUTATÁSI MÓDSZER



418 419

gével keretezte a válaszát: „Mindig olyanokkal dolgozom együtt, akik valamilyen problémá-

val küzdenek az életükben, és a legeslegjobb képeket szoktuk a végén kiállítani. De nem az  

a lényeg, hogy nagyon szép képeket csináljunk, hanem be szoktunk rakni mindent, ami érde-

kes, vagy nagyon szokatlan. Van, aki megszereti a fotózást, és ma már tanít abban a program-

ban, amiben először részt vett.” 

4. A téma kijelölése

Formális tantermi keretek között a pedagógusok ritkán ismertetik előre a diákokkal a tel-

jes képzés ívét, az általános iskolában pedig különösen jellemző, hogy még az adott óra prog-

ramját is csak menet közben észlelik a tanulók. A csoport iskolával szembeni közömbösségét, 

a formális oktatással szembeni ellenállásukat a partner szerep megerősítésével is igyekeztünk 

leküzdeni, ezért a teljes problémafelvetésünket bemutattuk (felajánlottuk) a fiataloknak már 

az első napon. Vagyis nem csak az első nap fő programját (saját helyekre vonatkozó egyedi 

fotók készítése), hanem a második nap célját (a helyi problémákra vonatkozó képsorozatok 

készítése) is felvázoltuk. Az első nap témájára az ismert és kedvelt helyek térképen történő 

bejelölése hangolt rá, majd a kijelölt pontokhoz kapcsolódó személyes emlékek felidézésé-

vel a környék változására, a további építkezések, felújítások várható következményére vonat-

kozó beszélgetést kezdeményeztünk. A fotótábor második napját felvázolva azonban élénk 

diskurzus bontakozott ki a fiatalok között a helyi politika mibenlétéről és a kutatási kérdésünk 

relevanciájáról. Ennek konklúziója („Úgysem történik semmi”) önmagában is érdekesnek 

tűnt a későbbi részletes kibontásra, ugyanakkor a kutatási kérdésünket módosítanunk kellett.  

Az Integrált Városfejlesztési Tervhez – azon belül a részt vevő fiatalok lakóhelyére vonatkozó 

tervekhez – kapcsolódó kutatói problémalátást (ti. „Ha felújítják az akcióterületet, megszűnnek 

az önkormányzati lakások, s a családoknak ki kell költözniük a lakásukból, lehet, hogy a kör-

nyéket is el kell hagyni”) a csoport azért is vetette el, mert sok család esetében inkább az volt 

a kérdés, hogy miként tudnák rávenni az önkormányzatot a bérlakásuk hibáinak kijavítására, 

vagy jó egyezséget kötni egy olcsó, külvárosi cserelakásra.

Igyekeztünk úgy módosítani a kutatási tervben szereplő problémafelvetésen, hogy ne 

zárjuk ki a fotóhang eljárásból azt a bevett célt, hogy a fotózás során döntéshozókhoz szóló 

üzenetek keletkezhessenek, amelyek nyilvánossá tétele a helyi közpolitikai koalíciók összeko-

vácsolását segítheti.

Minderre tekintettel a második napon két új feladattípust alkalmaztunk. Első lépésben 

bevezettünk egy nem fikciós performatív keretet: elindítottuk a helyi önkormányzat testületi ülé-

séről készült videofelvételt, arról kezdeményezve beszélgetést, hogy jelenleg milyen ügyeket 

szabályoz az állam, miben dönthet a helyi polgármester, s miben a képviselőtestület. A fotó-

hang eljárás tesztelése kedvéért megfogalmazott játékkal egyfelől bevezethettük az új kutatási  

kérdéseket, milyen ügyekben kívánja a csoport, hogy a képviselőtestület előremutató dön-

téseket hozzon, illetve e lényeges problémákra miféle képsorozat hívná fel a figyelmüket:  

„Tegyük fel, hogy itt, a képviselőtestület előtt, ahol időnként ugye a helyi polgárok is megjelen- 

nek, kirakhatunk egy képsorozatot, amit a döntéshozóknak alaposan végig kell nézniük. Sokáig  

nézik, jól megnézik a képeket. De miről szóljon a képsorozat? Mit üzenjenek a képek?”  

A kérdéstől nem azt reméltük, hogy szabályozásra méltó összetett ügyeket fogalmaznak meg  

a résztvevők, a keretjáték inkább abban segített, hogy a fiatalok a fotózás során is észben tart-

sák azt a tág kommunikációs helyzetet, amelyben a képeikkel hatást akarnak elérni. Később –  

az elicitációs szakaszban – a keretjáték azt is lehetővé tette számunkra, hogy a keretre vissza-

utaló kérdésekkel könnyebben bontsuk ki a képek üzenetét. Az elicitációs szakaszban a keret-

távolság növelésével („Képzeld el, hogy odavarázsolódik a számítógépükre ez a fotó – milyen 

gondolataik támadnának?”) és csökkentésével („Mit üzensz a képpel a testületnek?”) személyre 

szabottan tudtunk minden résztvevőt a képek üzenetének explicitté tételére ösztönözni.

A kutatási kérdést újrafogalmazó második feladatban az első napon elkészült egyéni 

fotók kiscsoportban (4–4 fő) elvégzett újraelemzése alapján kijelöltünk 2*4 problémát, ame-

lyek ugyan megjelennek az első nap készült fotókban, ám a fiatalok szerint érdemesek arra 

is, hogy részletesebben, sorozatban bontsuk ki őket („mutassuk be a döntéshozóknak”).  

A nyolc közösen feltárt témából, minden fotós két témát választhatott. Minden résztvevő az 

első napon készült képeiből kibonthatott egy-egy koncepciót, de nem volt kötelező, hogy 

mindenki a saját képeiben felismert problémát fotózza meg később. A közös végigbeszélés-

sel és a két választási opció felkínálásával éppen azt kívántuk ösztönözni, hogy a résztvevők  

az egymás képeiből kinyert problémákat is gondolják végig. 

5. A terep kijelölése 

Mindkét napon másfél órás sétát terveztünk. Az első napon két (négy fős) csoportban jelöl-

tünk ki résztvevőnként egy-egy fotózási pontot, amelyeket a kiscsoport mindenképp érint a sétája 

során. A terepmunka visszaigazolta azt a kimondatlan várakozásunkat, hogy a tervezett pontok 

valójában mindenkinek izgalmasak, sőt, az összekötő úton számos további izgalmas téma akad. 

A tervezés biztosította, hogy a gondolatban megszült fotókoncepciók megvalósulhassanak, és 

a séta során mindenki kedvencnek vallott helyét egyenlően felkeressük. A második napon már 

közös útvonalat tervezett az egész csoport, majd a tervezett utat a két négy fős csoport ellenkező 

irányból járta be. A megoldás részben a csoportépítést segítette, részben pedig azt a beszélge-

téslehetőséget próbáltuk így biztosítani, hogy a továbbiakban a résztvevők ugyanazon a terepen 

az egyik és a másik szemlélő számára érdekes mozzanatokról egyeztessenek, ezzel az individu-

ális érdeklődéseiket egymáshoz képest is kidolgozottabbá tegyék. 

A „környék” határa természetesen már az első napon sem esett egybe sem az IVS-ben 

kijelölt akcióterülettel, sem a kerület határaival. (Erre készülve, a hozott A3 méretű fénymásolt 

térképeken széles fehér sávot hagytunk. Egy esetben merült fel, hogy – a Terézvárosi Templom 

kertjének felkeresése céljából – menjünk túl a térképen, így azt kiegészítettük saját rajzzal.)

6. Fotós terepmunka

Miután csoportosan meghatároztuk, hogy mit és hol kívánunk fotózni, az első napon hosz-

szabban, a második napon már rövidebben egyeztettük, hogy miként készülnek a fényképek.  

A fényképezőgép technikai elsajátítása rendkívül gyors volt, a fotózáshoz kapcsolódó etikai  
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és jogi szabályokat a kutatási terv szerint ismertettük. A szabályok részletes ismertetése ered-

ményezte az első napon, hogy csak kevesen mertek bemenni magánházakba. A második napon 

bátorítottuk a résztvevőket, hogy minden érdekesnek tűnő helyszínre menjenek be, mondják el, 

hogy miért vannak ott, s készítsenek fotókat. (A turistákkal, illetve a „zsidónegyed” és „buli- 

negyed” dolgozóival kezdeményezett nyílt interakció új tapasztalatot jelentett a fiataloknak. 

Ezzel a lehetőséggel érdemes számolni később, a pedagógiai folyamat tervezésében.) 

A terepmunka dinamikája három tevékenységformára épült: a közös sétálásra, az egyéni 

fotózásra, valamint a képek rendszeres – menet közbeni és négyszemközti – visszapörgeté-

sére és megbeszélésére a fotótanárral (vagy a kutatóval, vagy az ifjúságsegítővel). 

A társas sétálás a fiatalok számára ismerős forma, voltaképp így közlekednek a környé-

ken; ebbe a csoportos tevékenységbe engedik be maguk közé a facilitátorokat. Ezzel a részt-

vevő megfigyelésből ismerős alakzattal összefügg, hogy nem követhetjük az útitervet szigo-

rúan, és elidőzünk, ha a résztvevők összefutnak egy ismerősükkel az utcán. Ez a sétamód 

hasznosnak bizonyult, ugyanis a résztvevők olyan friss eseményeket, szokatlan jelenségeket 

is észrevesznek és lefotóznak, ami a mindennapi térhasználatuk közben is fontos. (Vagyis  

a váratlan útakadályokról, felbukkanó barátokról készült fotók elemzésébe éppen ezek meg-

ismételhetetlenségét és a fiatalok várakozásaitól való eltérését is érdemes figyelembe venni.)  

A terepmunka a közös sétálás ellenére is elsősorban egyéni tevékenység volt. Úgy ter-

veztük, hogy a facilitátorok legalább egy alkalommal mindenki képét végignézik, ám az időseb-

bek közül volt, aki ezt nem igényelte, a fiatalabbak között pedig volt, aki minden facilitátortól 

(akár többször is) igényelt megerősítést. A párbeszéd csak megerősítő visszajelzést és a szán-

dékra, valamint a technikai megoldásra vonatkozó rákérdezéseket foglalt magában, a direkt 

instrukciót még a második napon, a sorozatkészítés esetében is kerültük. 

7. Fotók kiválogatása és az értelmezések elicitációja 

A terepről való visszatérést közös ebéd követte, ami közben a fotótanár minden részt-

vevővel egyénileg töltötte le a képeket egy számítógépre, majd választottak ki az első napon 

5–5 fényképet, a második napon pedig a fotózó választott ki tetszőleges számú képet, amiből 

sorozatot komponált. (A teljes folyamat mindkét nap két órát vett igénybe, ezért ebéd után  

az ifjúságsegítő dramatikus szabályjátékokat vezetett a többi résztvevő számára.)

Az elkészült összes, hozzávetőleg 3000 db fotó későbbi, több szempontú elemzésének  

a lehetőségét nem zártuk ki, azonban a fotóhang módszer célja a kiválasztott képekhez kap-

csolódó szerzői kommentárok megalkotása. A „hang” tehát egy képekhez kapcsolódó állítás-

sor, amelynek érvényességét a folyamat reflexiója, és a folyamatba épített reflexió-lehetőségek 

 dokumentálása biztosítja.

A mindkét napon másfél órás elicitáció során a kiválasztott képsorozatokat közösen 

néztük végig. A kommentálást meghatározta a munkamegosztás a három facilitátor között 

oly módon, hogy mindegyikük elöl járt egy sajátos példával. A kutató csak kérdéseket tett fel  

(a vezérfonal szerint), az ifjúságsegítő az első szerzői kommentárok után a helyszínhez  

kapcsolódó saját élményeinek elmesélésével ösztönözte a többieket a fotókhoz kapcsolódó 

személyes emlékeik felidézésére, kihangosítására. A fotótanár – aki az első napon maga is vá-

lasztott képeket saját technikai és kompozíciós szempontjai szerint – az ábrázolt tartalmaktól 

függetlenül jellemezte a vizsgált sorozatot, elsősorban azt ösztönözve, hogy a fényképkészítés 

felismerhető technikai döntéseihez a résztvevők önreflexív módon, kompozíciós szándékaikat 

tudatosítva fűzzenek megjegyzéseket. 

A beszélgetés mintaadásra épülő koreográfiája lehetővé tette, hogy a fiatalabb résztve-

vők is kidolgozott véleményeket fűzzenek a képeikhez. Az idősebb szegmens esetében nehéz-

séget okozott, hogy a személyesen fontos helyszínekhez kapcsolódó emlékeiket megosszák 

a csoportban. A csoport fejlődése a második napon már bátrabbá tette a résztvevőket –  

a lányokat is – abban, hogy a fotókon keresztül felidézett intim történeteiket behozzák a cso-

portba, igaz, ekkor már ezekre az összefüggésekre a tematika miatt (problémákat kerestünk) 

kevesebb figyelmet fordítottunk.

A második nap végén megvalósított elicitáció során a résztvevők már felhasználták az 

előző nap tanultakat: a problémákat (ügyeket) ábrázoló képeik bemutatása során több eset-

ben megindokolták, hogy miért úgy állították be a képet, ahogyan, leginkább a képkivágás 

szándékoltsága vált evidenciává. Az idősebbek szinte minden esetben e tudatosan választott 

(vagy legalábbis utólag tudatosított) nézőpontra, kivágásra és sorozatdefiniálásra vonatkozó 

bemutatás után meséltek a kép által bennük keltett érzésekről, vagy a felidézett emlékeikről is. 

A második napon már megtehettük, hogy csak ezeket a bemutató kommentárokat követően 

hangzott el a kép üzenetére irányuló rendszeres kutatói rákérdezés. Az üzenet elicitálásánál 

folyamatosan visszacsatolhattunk a fikciós keretre (képviselőtestületi ülés). 

8. Csoportdinamikai tényezők

A fotóhang tesztelését szándékosan szélsőségesen heterogén (vagyis különböző nemű, 

élethelyzetű és minél inkább eltérő korú) csoportban végeztük (12–19 évesek, 6 fiú, két lány), 

akik között több nagyon korlátozott beszédkészségű, ugyanakkor örökmozgó gyerek, és egy 

16 éves, saját rapszövegeket író és nyilvánosan előadó fiatal is volt. Ez az eljárás – az elicitá-

ciós szakasz kivételével – alig épít a csoportdinamikai folyamatokra. A terepmunkát megelőző 

forgatókönyv rendkívül feszes és elsősorban példaadásra épít, amit a résztvevők egyénileg 

hasznosíthatnak a terepmunka során. A csoportdinamikai folyamatok tisztázása itt elsősorban 

a pedagógiai folyamat lehetőségeit és korlátait jelöli ki. 

A csoport legtöbb tagja már ismerte egymást és a csoporton belüli szerepek erősen kap-

csolódtak az életkorhoz. A csoport saját kommunikációs stílusaként foghatjuk fel a folyamatos, 

egymásra licitáló poénkodást, amit a fotótanár igyekezett a foglalkozások elején korlátozni,  

és a tárgyra (a projektorral vetített képekre) vonatkozó beszélgetéssé alakítani. Így a csoporton 

belüli szerepek építgetésére a résztvevőknek több energiájuk maradt az egyéni téma és útvonal 

választás idején, majd legerősebben a terepmunka és a fotózás médiumán keresztül bontakoz-

hatott ki. A fotókon keresztül történő önmeghatározást erősítette, hogy a facilitátorokhoz fűződő 

viszony alakulásának fő terepévé a fotós gyakorlatot igyekeztünk tenni. A sétálás kezdetén jelez-

tük, hogy mindenki mutogathatja a készülő képeit a kísérőknek (akik maguk is fotóztak), taná-
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csokat kérhetnek és utasíthatnak el. A közös sétálás során így a fotótémát egyénileg keresték 

a résztvevők, ami önálló gondolkodást, a gondolkodás eredményének megörökítését igényelte, 

miközben az egyéni alkotásokat folytatólagosan bemutathatták a felnőtt facilitátoroknak, mielőtt 

a terepmunka végén egymás elé tárták volna.

A koncentrált közös munka tehát csak a zárthelyi beszélgetésekre, ám azon belül is csak 

nagyon rövid időszakaszokra korlátozódott. Mivel nehezen és csak rövid ideig remélhettük, 

hogy minden résztvevő a közös tárgyra összpontosít, a csoportmunka során a facilitátorok 

arra koncentráltak, hogy minden kérdésüknél kialakuljon egy legalább fél-egy perc hosz-

szú szakasz, amikor egyszerre nyerik el minden résztvevő figyelmét. (A fennmaradó időben  

a moderálás stílusa szándékosan megengedte, hogy a résztvevők kimerültségüktől függően 

visszahúzódjanak az sms-ezésbe, facebookozásba, zenehallgatásba. A második nap már kor-

látoztuk, hogy a beszélgető körből bármikor kimenjenek telefonálni.) Ezekben a rövid szaka-

szokban egymáshoz kapcsolódó, sűrű mondatok születtek, amelyek jellemzően egy-egy első 

mondatot bontottak ki, fokoztak az extrémitásig. Ennek az állásfoglalási lehetőségeket kibontó 

diskurzusnak meghatározó vonása, hogy egy-egy téma kapcsán gyorsan és vita nélkül rajzo-

lódnak ki a kollektív állításpontok (vagyis a behozott jelentések szinte minden esetben kon-

szenzusosnak tűnnek).

9. A résztvevők által megfogalmazott jelentések 

A fotók és a hozzájuk tartozó értelmezések arra a kérdésre válaszolnak, hogy miféle 

ügyeket azonosítanak azok a fiatalok, akik a „bulinegyedben” – vagyis egy hatalmas turista-

forgalmat generáló, jellemzően más városrészekben lakó vállalkozók által működtetett, és  

várostörténeti léptékben nagyon gyorsan változó környéken – nőnek fel, ahol az ő nézőpontjukra  

a kerületi döntéshozók, a városrész közvéleményét alakító helyi polgárok, s a helyi vállalkozók 

nem kíváncsiak.

Figyelembe véve az eddig bemutatott összefüggéseket – a műhely intézményi kere-

teit megteremtő helyi konfigurációt, a részvételi kutatási program forgatókönyvét, valamint  

a csoportdinamika sajátosságait – ebben a fejezetben már arra összpontosíthatunk, hogy  

miként bontakoztak ki a fiatalok válaszai a fenti kérdésre. Bár az összegyűjtött vizuális anyag  

és a dokumentált beszélgetések sokféle elemzést lehetővé tenne, itt csupán erre a kérdésre 

adott konszenzusos, vitatott és idioszinkretikus (azaz nagyon egyéni) válaszok megfogalmazó-

dását követjük nyomon. 

A téma kialakításakor már az első ötleteket is keretezi a környék fokozatos és általános  

lepusztulásának élménye. A megfigyelhető kisebb-nagyobb változások felsorolásakor jellem-

zően a különféle okokból elromló, ledőlő, beomló köztereket idézik fel a résztvevők: „A Királyban 

lefestették a huligánok [az egyik házat], majd visszabontották [a hatóságok, vagy a tulajdo-

nosok] az épületet”; „..a Nyár utca beomlott [ti. egy gödör keletkezett az esőzéstől]; „Egyre 

nagyobb a szemét a Klauzálon, amióta vannak hajléktalanok, minden fel van borítva… Lehet, 

hogy a menekültek miatt van ez”. A fiatalok maguktól is igyekeznek megfogalmazni, megtip-

pelni, hogy miféle szereplők lehetnek az események előidézői és felelősei, azonban a szá-

mukra látható jelenségek mögötti összefüggésekről nagyon kevés ismeretük van. Részben 

ezzel a helyzettel, részben pedig a csoportdinamikai sajátosságokkal magyarázható, hogy  

ezután a „Mi a jövője a környéknek” kérdésre egymásra licitáló pesszimista, viccelődő vála-

szok születnek: „Semmi”; „Világvége”; „Bezárnak a boltok”; „A Klauzálon megszűnik a játszó-

tér”; „Rabszolgák leszünk”. A sötét jövő elemei korosztálytól függően változnak: a fiatalabbak 

a játékok és a focipálya eltűnése miatt aggódnak, az idősebbek körében aggasztóbbnak tűnik  

a kisebb boltok eltűnése. 

Az önkormányzati akcióterv recepciójában is meglepően erős a konszenzus, de a részt-

vevők vélekedéseiben nyoma sincs a lakosság kicserélődésével kapcsolatos aggodalomnak: 

„Nem lesz belőle semmi”; „A 48-as [sic!] villamosnál is terveznek új épületet, de nem lesz az 

se semmi”; „Azt mondták öt éve, hogy fél év alatt megcsinálják a Király utcát. Ha mégis meg-

csinálják, akkor több lesz a turista. Sok lesz a csöves. Amit most éjszakán leművelnek, az még 

több lesz”; „Az Almássy tér is régen jó volt, de most már kevesebb a játék és nincs focipálya. 

El fognak tűnni a játékok és a boltok, mindenhol éttermek lesznek. Most mindig a kis boltban 

vásárolunk, ahol 140 forint minden.” Tehát, ha az önkormányzat megvalósítja az elképzeléseit 

„az katasztrófa”, leginkább azért, mert akkor majd „kevesebbet lehet sétálni”. Persze, elkép-

zelhető, hogy megvalósul a tömbrehabilitáció, és akkor „az önkormányzati lakásokat kiadják 

külföldieknek”, de valószínűbb, hogy „potyára újítják fel, mert nem lesznek lakók”.

A fotózás témáját mindezek alapján úgy fogalmaztuk meg, hogy azokat a helyeket azo-

nosítjuk, amelyek fontosak számunkra, szeretnénk, ha megmaradnának, vagy ha több lenne 

belőlük. A térképeken pedig bejelöltük azokat a helyszíneket, ahol ilyen fotótémákat reméltek 

a résztvevők. A fiatalabbak felsorolásaiban felülreprezentáltak voltak a Király utca helyszínei, 

valamint az ezt keresztező mellékutcák házai; mind az idősebbek, mind a fiatalabbak számára 

fontos helyszín lett a Klauzál tér is.

A fiatalabbak első napon készült fotóin végül jellemzően emberek és életképek sze-

repeltek. Az elicitációs szakaszban ezek a képek elsősorban korábbi eseményeket felidéző 

dokumentumokká váltak, vagyis a képekhez kapcsolt értelmezésekben nem szándékok,  

hanem emlékek fogalmazódtak meg. Mindenki készített képeket a saját lakóhelyéről (kivéve 

egy srácot, aki nagy mennyiségben fotózott jó kocsikat) és a környék falfirkáiról. A graffiti- 

fotókkal általában olyan cselekvéseknek állítottak emléket, amelyeknek a tanúi voltak. Ezek 

kommentáraiban részletes elbeszélések születtek arról, hogy ki, mikor és miért írta a falra  

a szöveget, felidézték a kőművesek alakját, akik a lefényképezett mozaikon dolgoztak, és azo-

kat az ismerőseiket, rokonaikat, akik a lefotózott építkezéseken dolgoztak. 

Az egyik résztvevő kiválasztott képein már első nap is megjelentek azok az interakciók 

a helyi boltosokkal, amelyeket a facilitátorok másnap már szándékosan bátorítottak. A képek 

megörökítik, ahogyan a gyerekek kapcsolatba léptek a „bulinegyed” dolgozóival, az ehhez 

fűzött kommentárokkal pedig a képek a fotótábornak, a mostani együttlétüknek és magának  

a fotózásnak állítanak emléket. (Az egyik legnépszerűbb fotó egy teherautó ponyváját ábrá-

zolja, s annak a pizza futárnak a telefonszámát örökíti meg, ahonnan az ebédet rendeltük – 

volna –, ha időben megtaláljuk a pizza-sütöde telefonszámát.) 
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A fiatalabbak szabadon kezelték a „saját helyek” témát, így nagy mennyiségben készül-

tek fotók a jó kocsik mellett olyan kirakatokról, amelyekben érdekes, vagy kívánatos tárgyakat 

örökítettek meg. Az idősebbekre jellemzőbb volt, hogy a megőrzésre méltó saját helyeket gyűj-

tötték. Ezek lefényképezésén keresztül ők is saját ízlésük, általános érdeklődésük megjelení-

tésén dolgoztak. Egyikük a kedvelt helyek és az eltűnő kis boltok mellett sok zöld helyszínt 

fotózott le; míg többen számba vették azokat a graffitiket, amelyekhez hasonlóakból többet 

szeretnének látni a környéken. A képek kapcsán mindannyian szívesen osztották meg vélemé-

nyüket a világ dolgairól, de – talán csak egymás előtt – kevésbé szívesen beszéltek a helyekhez 

kapcsolódó személyes emlékeikről. 

A második napi terepmunka problémaorientált tematikáját az első nap képeinek újrané-

zése alapján bontottuk ki, a korábban leírt módon. A végleges témaválasztások a következő-

képpen alakultak: „elhanyagolás” (0 fő), „szegénység” (3 fő), „kikapcsolódás” (1 fő), „biztonság” 

(1 fő), „tisztaság” (3 fő), „[túl] lassú helyreállítás” [ti. az építkezések felvonulási területén] (2 fő), 

„értékek megbecsülése” (4 fő), „higiénia szegény embereknek” (2 fő). A terepmunka során már 

csak azt kértük, hogy legalább az egyik választott témára készítsen mindenki egy sorozatot. 

Az ügyeket kereső útvonal nem tért el jelentősen az előző napitól, amely a megőrzendő/saját 

helyeket célozta meg, inkább annak egy nagyobb kört kijelölő, de kevésbé cikcakkos változata 

lett. A terepmunka koreográfiája megegyezett az előző napival, a második nap interakcióiról 

szintén nem készült megfigyelési napló, így a közös sétálás során megidézett jelentéseket  

a tesztelés keretében nem elemezzük.

A fotóhang módszer eredményeként előálló „hang” a csoport kollektív alkotása, amely 

azonban egyéni fotós teljesítményekre épül. Vagyis a csoportos beszélgetés egyéni soroza-

tok egymást követő közös megnézéséhez kapcsolódik, így az elemzés is az alkotókat megne-

vezve, személyről személyre bontható ki. A második nap anyagait így mutatjuk be: 

1. Juli „kikapcsolódás” témában készült sorozatának címe: Sok a munka, az emberek 

meg elfáradtak. A játszótéren készült sorozaton vidám gyerekek szerepelnek (ő maga és ba-

rátai), akik a rozoga és olykor veszélyes játékszerek ellenére is mosolyognak, láthatóan jól 

érzik magukat. Az idősebbek kommentárja szerint: „Ellentmondásos érzéseket kelt bennem  

[ez a sorozat]. Ha ezt így bemutatjuk, még azt hiszik, hogy ezek feltalálják magukat úgyis, hogy 

minek újítsuk fel a játszóteret, ha a rácsokon úgyis tudnak bándzsi dzsámpingolni.” Juli szerint 

azonban itt arról van szó, hogy a helyi gyerekek nem törődnek a nehézségekkel, azok elle-

nére is képesek jól érezni magukat, és „pont ezért érdemes több játszóteret” építeni számukra,  

vagy felújítani a meglévő eszközöket.  

2. Renátó sorozatának címe: Szegénység. A többiek segítségével megalkotott összegzés 

szerint „a retkességről és a szegénységről” egyszerre szólnak a képei, vagyis arról gondolkod-

tatnak el, hogy miként függ össze a szegénység, a szemét és a környezet gondozatlansága. 

Nagy sikert aratott a Dob utcai virágágyásokat mutató mini-sorozata, amelyen az látható, hogy 

ugyanazok a csikkek, amelyek beborítanak egy utcasarkot, az ágyásokat is kitöltik, a virágok 

helyett. A többiek értelmezése szerint ez a pár kép azt üzeni, hogy „Ha még kijavítani, hely-

reállítani sincs pénz [a virágágyást], akkor, hogy lenne az emberekre. Az ellentmondásokat 

fejezi ki, de azt is, hogy senkinek nincs pénze.” Ezután több kép is szerepel szakállas szegény 

emberekről, majd néhány lepusztult Király utcai vitrin zárja a sorozatot: „Voltak drága boltok,  

de ők sem tudták fizetni a boltot, ami megmaradt cucc, azt már ők is olcsóbban adják.”  

Felidézik, hogy „Baromi drága bolt volt! Egy cipő volt húszezer”, de a képek összességében azt 

üzenik, hogy „Minden leromlik így, az üzleteket is kellene támogatni!” 

3. Sanyi sorozatának címe: A biztonság. Azt mutatja be, hogy miféle balesetveszélyes 

pontok vannak a környéken. A kiválasztott fotókat az ábrázolt veszélyesség mértéke szerint 

rendezte sorba. A sorozatban járókelőkre és lakókra leselkedő veszélyek egyaránt szerepelnek.  

A legveszélyesebb az erkély, ami megroggyant és hiányzik róla a korlát: ez nem a járókelő, hanem  

a bentlakók szempontjából jelent veszélyt. A sorozat egésze azonban „azt ébreszti fel a polgár-

mesterben, hogy nekem sem biztonságos a környék, én sem mennék erre a környékre”. 

4. Jeromos a lassú helyreállítás témát választotta, amit saját maga fedezett fel az előző 

napi fotókban. A sorozat sok helyi graffitit örökít meg („A graffiti miért zavar? – Ezek nem elég 

jók, a falfestmények jobbak. Vagy szebbeket kéne írni a falra.”) – összességében azonban inkább 

arról szól, hogy a károkat lassan állítják helyre, a felújításokat soha nem fejezik be. „Ezeket már 

rég meg kellett volna csinálni. Sok mindent ígérnek.” A többiek kiegészítése szerint: „Egy ilyen 

forgalmas kerületben még vasárnap is dolgozni kéne.” 

5. Roland és Alex sorozatainak a témája egyaránt a „tisztaság” volt. Roland képeinek  

a mottója: „Hogy néz már ki?”. Roland saját bemutatása szerint arról szólnak, hogy a szemét 

„csúnyává teszi az egész utcát”, de végső soron arra is figyelmeztetnek, hogy „milyen beteg-

ségeket lehet elkapni” a szennyezett utcán. A keretjátékkal megidézett képviselőtestület előtt 

azt az igényt hirdeti, hogy „fessék újra, tisztítsák meg, mert nem szeretjük, hogy csúnya”. A kép 

közös értelmezése így abból indult ki, hogy a belső-erzsébetvárosi utcák már nagyon régóta 

nagyon piszkosak, s gyorsan arra a közös következtetésre jutottak, hogy valójában nem tudjuk, 

ez kinek a felelőssége, kinek kellene kezdenie valamit vele. Ebből pedig arra a felismerésre 

jutott a társaság, az lehet a fő baj, hogy általában a környéken lakók sem tudják, hogy me-

lyik ingatlan kinek a tulajdonában van. Ha a tulajdonos mindenki számára ismert lenne, akkor 

„kénytelen lenne takarítani, felújítani, veszélyeket elhárítani” – fogalmazta meg végül az alkotó. 

Mi magunk „legfeljebb szemetet szedhetünk, amit az iskola szokott megszervezni. De ez alap-

vetően nem oldja meg a problémát.”  

6. Alex képeinek a többsége a Klauzál téren készült. A fotók aprólékosan számba veszik 

a tér tág értelemben vett tisztasági problémáit, amelyeket a kommentárok meglepő módon 

társadalmi-etnikai kategóriák szerint csoportosítottak. Többségben olyan képek szerepelnek, 

amelyekben a tisztaság hiánya voltaképpen a karbantartás hiányát jelenti. A később részle-

tesen is kifejtett aggodalom szerint: „Zsidó eljön, azt megijed. Legalább a WC legyen normá-

lis, ha semmi nem normális!” Ezt viszi tovább egy graffiti fotója az üres házhelyen „csak azt 

jelzi, hogy ott volt egy épület, ami le lett rombolva”. Egy másik csoportban több kép ábrázol 

különféle csikk-kupacokat, mert „legfontosabb lenne a csikkek összeszedése a játszótéren”.  

A csikkes képek a néző számára arról is szólnak a kommentár szerint, hogy a cigányok szeme-
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telnek és/vagy a cigányok miatt nem érdemes takarítani: „Az emberek fejébe be van ültetve, 

hogy ezt a kerületet nem érdemes tisztítani, mert itt úgyis csak cigányok laknak.” A tér kör-

nyékén elhajigált egyéb szemét azt mutatja meg, hogy „a külföldi turisták is szemetelnek, sőt.  

De ők pénzt hoznak, őket nem akarják elijeszteni. Inkább a helyi áldozatokat vádolják.” 

7. Dia négyet választott ki a képei közül, amelyek az Értékek megbecsülése címmel alkot-

nak sorozatot. A gondosan komponált, több jelentésréteggel tudatosan játszó fényképeihez 

külön-külön is fűzött értelmező megjegyzéseket. Összességében olyan pillanatokat igyekezett 

kiragadni a kerület életéből, amelyeket „érdekesnek és viccesnek” talált, ám amelyek egymás 

mellé helyezve arról szólnak, hogy: „Az ember a keveset is megtanulja értékelni. Nem tud  

az ember mást tenni, csak alkalmazkodni a helyzetéhez. Amilyen helyzet van Magyarországon, 

 megpróbál mégis büszke lenni. Kirakom az ablakba, hogy ki vagyok.” A többiek szerint  

a megidézett képviselőtestület számára a képek azt üzenik, hogy „Milyen szépek ezek a képek!”;  

„Szegénység van itt!”; „A kényszerekről szól, hogy nincs már választás: nincs már feljebb, csak 

ennél lejjebb.”; és azt, hogy „Ha az ember kap hetvenezer forintot, akkor lehet jobban élni,  

de nem tisztességesen, és így az ember elkezd gondolkodni.” 

8. Gábor szintén megtartotta címként a választott Higiénia szegény embereknek témát. 

A sok képből álló sorozata összekapcsolja az idősebb csoporttagok által felvetett témákat úgy, 

hogy elsősorban elhajigált szemetek képeit válogatta ki és rendezte sorba formai analógiák 

szerint. Összegzése szerint: „Erről a környezetről mi tehetünk, a hetedik kerületben élő embe-

riség.” Az egyes képek általában kontrasztokkal hívják fel a figyelmet egy-egy problémára, ezek 

felfejtésébe a többi csoporttag is intenzíven beszállt (annak ellenére, hogy Gábor sorozata volt 

az utolsó és négy után már mindenki nagyon kimerült volt). Egy kép a macskaköveken elha-

gyott injekciós tűt ábrázol, ez „a kábítószerről szól, a fertőzésről, a piszokról, ami a játszóteret 

körbeveszi”. Élénk beszélgetést provokált egy márkás fekete autó tövében hagyott műanyag 

doboz, ami a sarki gyrosostól jutott el a helyszínig „talán csak egyszerűen odafújta a szél,  

de közben mégis szagolni kell, mert a kukákban már nincs hely”. A Dob utcai Carl Lutz emlék- 

művet alulnézetből, az előtérben méretes kutyaürülékkel fotózta le. A csoport hosszan latol-

gatja, hogy ez emberi, vagy állati ürülék. Sokaknak a Klauzál térről szóló történetek ugranak 

be – ez lehet emberi is. A többség közös értelmezése szerint: „Ha ez egy emlékmű, akkor 

mindenhol ez van.” Gábornak azonban ez a kép is elsősorban a szagról szólt, sőt, azt ismerte 

fel, hogy a képeit leginkább a szag motívuma kapcsolja össze. 

Már említettük, hogy a fotóhang során gyűjtött anyagok a „másod-”, vagy „mélyebb” 

elemzésre is alkalmasak. Lehetséges például a résztvevők által készített fotók teljes körű – 

esetünkben háromezer darabra kiterjedő – több szempontú elemzése is. Ám ez a – fotóhang 

alapeljárásához képest – „külső” elemzés nem a fiatalok saját verbális értelmezéseit veszi 

alapul, hanem a képek teljes anyagán megfigyelhető vizuális mintázatokat keresheti: a beállí-

tások, kivágások, tárgyak és témák mintázatai alapján a fiatalok által közösen képviselt társa-

dalmi pozícióhoz tartozó nézőpontról fogalmazhat meg társadalomtudományos hipotéziseket. 

A csoportos fotóelicitáció során a résztvevők által elkészített egyéni sorozatokhoz társuló fent 

bemutatott kollektív értelmezéseket (a „hangokat”) azonban tekinthetjük a részvételi folyamat 

során artikulált állításoknak.

Módszertani következtetések

A fotóhanghoz kapcsolódó fejlesztés során a „-hang” kialakításának módszertani lehető-

ségeit kívántuk vizsgálni. Különös figyelmet szenteltünk az eljárás optimális kérdezéstechniká-

jának kialakítására, illetve a kutatási és pedagógiai célú moderálás összehangolására. Ennek 

érdekében olyan helyi konfiguráció kialakítására törekedtünk, hogy egy hátrányos helyzetű, 

elsősorban roma fiatalokból álló kisközösség egymást ismerő, ám demográfiai tekintetben  

és a beszédkészség szempontjából szélsőségesen heterogén csoportjának tagjai egy szá-

mukra „jól beazonosítható”, biztonságos körülmények között (ismerős felnőttek társaságában 

és ismerős földrajzi ponton), mégis egy átmeneti térben (a mindennapi viszonyaikból kisza-

kadva) vegyenek részt egy kétnapos műhelymunkában.

A részvételi kutatás kérdése – amely az eljárás folyamán fokozatosan tisztult – az lett, 

hogy miféle cselekvésre ösztönző ügyeket látnak maguk körül a belvárosi „bulinegyedben”  

(illetve „zsidónegyedben”) felnövő hátrányos helyzetű, főként roma fiatalok. A válaszaik azt 

mutatják meg, hogy itt élő fiatalként-gyerekként – a domináns értelmezésekkel szemben – 

nem az otthonos tér elveszítésétől való félelem az elsődleges a környék megítélésében; hogy  

a várostörténeti mércével gyorsan változó környék az ő nézőpontjukból inkább a változatlan-

ság, vagy a lassú egyenletes leromlás állapotát jelentő társadalmi tér. Ennek a térnek jellem-

zője a gazdátlanság, a gondozatlanság, amely esztétikai viszolygást és veszélyérzetet egya-

ránt ébreszt a helyben élő fiatalokban.

Az eljárásnak azonban csak másodlagos célja volt, hogy az ÉjjelNappal7ker csoport 

tagjaival a környék mibenlétét elemezzük. Elsősorban a „photo voice” egy olyan változatához 

kerestünk módszertani fogódzókat, amely alkalmas a marginális társadalmi tapasztalatokban 

lehorgonyzott („grassroot”) közpolitikai ügyek („issue”) felmutatására azáltal, hogy a margi-

nális csoport tagjait megismerteti egy felismerhető esztétikai konvencióknak megfelelő mű-

vészeti termelési gyakorlattal (fotózás) és az alkotások értelmezését beágyazza a részvételi 

folyamatba (kihangosítás). 

A létrehozott helyi konfiguráció és az alkalmazott munkaformák legfontosabb tapaszta-

lata, hogy a fotóhang alkalmas a több szempontból és szélsőségesen heterogén csoportok 

bevonására a kutatási folyamatba (amit az tesz lehetővé, hogy rugalmasan kombinálhatók 

benne az egyéni és csoportos munkaformák), továbbá alkalmas arra, hogy a gyűjtött „adatok” 

értelmezése számára belső érvényességet kölcsönözzön (az egyéni vélekedések közös reflexi- 

ójának beépítésével a folyamatba). 

A helyi konfiguráció fontos eleme a központi elhelyezkedésű, de semleges „bázis” kiala-

kítása. A választott műterem a munka szempontjából szerencsés helyszínnek bizonyult, azon-

ban a visszhangos teremben készült videofelvétel hangminősége rendkívül gyenge lett. Talán 

nem tűnik fontosnak – és éppen ezért érdemes hangsúlyoznunk – hogy a helyi körülmények 

között biztosítható fényképezőgépek meghatározzák, hogy miféle képek születnek, és később 
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azt is, hogy az elicitáció során a képkészítés technikai kommentárjai, vagy a képek tágabb  

értelmezései töltik ki a beszélgetésidőt. Az egyszerűen kezelhető fényképezőgépek biztosítása 

önmagában is garantálja, hogy értelmezésre érdemes képek szülessenek, viszont kellő számú 

fényképező megléte, ezek állapotának ellenőrzése (esetleg pótfényképezőkről való gondosko-

dás) elengedhetetlen része az előkészületnek. (Esetünkben például egy fényképezőgép gyári 

hibával érkezett, amit az ifjúságsegítő gépével pótoltunk. Így – bár senki nem maradt ki a tevé-

kenységből – a pótgéppel készített első sorozat rossz fehéregyensúllyal, felülexponált képeket 

eredményezett, amikről beszélgetni is nehezebb volt.)

A munkaformák tekintetében fontos tanulság, hogy az előzetes minták bemutatása,  

a saját fotózási gyakorlat tudatosítása, az elkészülő fotók technikai és tartalmi reflexiója  

a pedagógiai folyamatnak (a kutatásra való képessé tételnek) egyaránt indokolt, fontos elemei, 

ugyanakkor a fényképkészítés etikai és jogi szabályainak részletes ismertetése korlátozhatja 

az alkotók kreativitását. 

A közös sétálás előzetes megtervezése segíti az időbeli keretek megtartását, ösztönzi 

az egyéni gondolkodást, de nem kezeskedik a bejárt útvonalért. A terepmunka esetében  

a kiscsoport alkalmazása ezért legfeljebb csoportdinamikai szempontból lehet hasznos, ám  

a térkijelölés ökológiai érvényessége szempontjából (vagyis azért, hogy ne hagyjunk ki a részt-

vevők csupán egy tagjának az életében fontos, tehát csak az általa „képviseltek” társadalmi 

helyzetét jellemző helyszíneket) nem szükséges párhuzamos csoportokban dolgozni. 

A műhelymunka tapasztalata szerint a fotók letöltése a számítógépre – ha ez egyúttal 

a képek párbeszéd során történő kiválasztásának szakasza is – egy másfél-két órás terep-

munka (150–300 kép) esetén legalább fél órát igényel résztvevőnként. Ez nyolc résztvevővel 

már legalább négy órás programot jelentene. Úgy tűnik, az életszerű megoldás kialakításához 

azt kell meghatározni a kutatási tervben, hogy a fotóhang módszer mely szakaszait, vagyis  

az alkotást milyen mértékben fogjuk fel egyéni, illetve csoportos módszerként. Ha a hang-

súly a csoportos eljárásra kerül, akkor fontos tapasztalatnak tűnik, hogy az első napon végzett  

közös képnézés még nem tette lehetővé a fotóhang kialakítását. Elegendő lett volna a képek 

közös „átpörgetése”, és a legjobb képek kiválasztása a csoport ízlésének megfelelően. Ha kez-

dettől fontosabb (a pedagógiai, csoportdinamikai, művészeti vagy kutatási szempontok miatt) 

a résztvevők individuális munkájának ösztönzése, akkor érdemes megőrizni a letöltés és válo-

gatás egyéni lehetőségét. A folyamat elején ez csak pedagógiai segítséggel valósulhat meg 

(ezért egy teljes délutánt igénylő, párhuzamos programot kell terveznünk erre az időszakra), 

később azonban a résztvevők maguk is elvégezhetik a letöltést párhuzamos munkaállomáso-

kon, egyre kevesebb facilitátori segítséget igényelve.

A kollektív fotó-elicitáció során a jól tartható, eredményeket hozó kérdéssor fokozatosan 

tisztult le. A kérdéssor végül a szakirodalomban javasoltnál kevesebb kérdést tartalmazott és 

egyszerűbb mentális műveleteket várt el a résztvevőktől. Először a fénykép alkotója válaszolt 

arra, hogy „Szerinted mit látunk?” (amit támogató kérdésekkel és variációkkal egészítettünk ki: 

„Mit akartál itt megmutatni?”, „Mi volt ebben neked érdekes?”). A bemutatást azonnal követő 

második lépésben a csoportot kérdeztük arról, hogy „Mit üzen ez a kép?” (amihez szintén 

letisztítottunk támogató kérdéseket: „Mit mond neked ez a kép?” „Mire hívja fel a figyelmet?”).  

A harmadik lépésben az elhangzottak kifelé irányuló összegzésére kértük a résztvevőket oly 

módon, hogy az alkotó kapott egy összegzési lehetőséget („Mi alapján raktad sorba a képe-

ket?”), majd megidéztük a kutatási kérdést lefordító performatív keretet, s a csoport kollektíven 

válaszolt arra, hogy: „Mit gondolnak a döntéshozók, ha végignézik ezt a sorozatot?” Feltételez-

zük, hogy ez a négy kérdés szinte minden csoportban alkalmas a helyi értelmezések begyűj-

tésére és ütköztetésére, azonban homogénebb és/vagy idősebb csoportokkal a kérdéssor 

bonyolultabb változatai is hozhatnak eredményeket.

Ha a fotóhang rövid (kétnapos) részvételi kutatási folyamatban valósul meg, csak korláto-

zottan alkalmas közpolitikai ügyek felmutatására, ugyanis a folyamatérvényesség (vagyis annak 

biztosítása, hogy társadalomtudományi szempontból is koherens állításokhoz jussunk) magával 

hozhatja az előzetes kutatói kérdésfelvetés megkérdőjelezését, anélkül, hogy a helyben releváns 

új kutatási kérdés kikristályosodhatna. Ehhez több időre van szükség. A résztvevők új saját kér-

déseinek hiányában a kutató sem járhat el kapcsolati brókerként a résztvevők és a döntéshozók 

között, így a közpolitikai koalíció összekovácsolása nem juthat el a döntéshozók elköteleződé-

séig, legfeljebb a pedagógiai-részvételi folyamatba történő bekapcsolásukig. 
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Az „akcióterület”. A téma bevezetése (F2) (15 perc)

KEDVENC HELY – „Mik a ti ilyen kedvenc helyeitek a környéken?”

„Nekem nagyon fontos hely az, ahol lakunk. Kedvenc helyem a Kisüzem, 

ahol sokszor voltunk, sok vidám emlék, szilveszteri buli köt oda.”

Mit szoktál ott csinálni? 

Miért szereted azt a helyet?

VÁLTOZÁSOK A KÖRNYÉKEN – „Tudtok mondani változásokat a környéken?”

„Az a hely, ahol lakunk: a 7. kerület.” „Mi négy éve költöztünk ide, azóta rengeteget 

változott. Például: nyílt három új Gyrosos (a térképen mutatjuk, hogy itt, itt, itt), 

leaszfaltozták az utat (itt), lassított forgalom lett a Dob utcában (itt).” 

Hol van ez pontosan?

Mondjatok jó változást és rosszat is!

EGY NAGY VÁLTOZTATÁSI TERV – „Mit szóltok hozzá?”

„Amit megosztok veletek az egy önkormányzati terv: A Madách sétány folytatására 

vonatkozó terv szerint a Klauzál Csányi Király tömbig újjáépítik a házakat. Irodák, 

boltok, lakások, de az önkormányzati tulajdont mindenképp eladják. Olyan lesz ez 

a rész is mint a Gozsdu udvar: drágább lakások, sok üzlet.” 

Mit szóltok hozzá? 

Mi lehet a következménye? 

Milyen jó következménye lehet? Milyen rossz következménye lehet?

FOTÓK A VÁLTOZÁSÉRT – „Hogyan tehetnénk fotókkal a terv megváltoztatásáért?”

Három db három fős csoportban gyűjtünk 9 db (3*3) ötletet 

(A facilitátorok – csoportonként egy-egy – hosszú cetlikre írják az ötleteket, 

csomagolópapírra írt ötletek inspirálnak, de lehet mást is mondani)

Ez egy fotótábor, ami jó szórakozás. De nem csak szórakozás! (20 perc)

A FOTÓ, MINT ÜZENET – „Mit szeretnétek közvetíteni magatokról?” 

Abból indultunk ki, hogy a képekkel üzenni tudunk magunkról az embereknek és a politi-

kusoknak is. Kitaláltunk egy programot, aminek a végén a csapat tagjai fotósorozatokkal 

tudják megüzenni az önkormányzatnak, hogy mivel foglalkozzon a környéken! A cetlikre 

írtuk, hogy miként használjuk a fotókat! 

Az ELSŐ NAPON kitalálunk egy útvonalat, amin végigmegyünk és lefotózzuk azokat a helyszí-

neket, amelyek nekünk sokat jelentenek a környéken. Hiszen a probléma az, hogy az emberek  

és az önkormányzat nem tudják, hogy mit jelent a környék azoknak, akik itt laknak. 

A MÁSODIK NAPON képsorozatokat készítünk, amelyekkel megüzenjük az önkormányzatnak, 

hogy mit kell megőrizni és mit kell megváltoztatni a környéken. 

AZUTÁN azt is megtervezzük, hogy miként juttassuk el az üzenetünket a döntéshozóknak. 

Melléklet

VEZÉRFONAL A MŰHELYFOGLALKOZÁSHOZ

A fotóhang esetében a következő célokat határoztuk meg: 

Módszertani: a fotóhang módszer tesztelése, részletes dokumentálása, 

esettanulmány készítése az adaptációról.

Kutatási: a közösség számára – a téma kapcsán – érdekes kérdések bemutatása.

Pedagógiai: a fiatalok számára szokatlan nézőpontok feltárása, a nem sztereotip 

ábrázolás erejének, szépségének tudatosítása a résztvevőkben.

Művészeti, produkciós: közösségi vetítés képanyagának 

(képsorozatok kommentárral) létrehozása.

A folyamatot facilitálták:

F1: Csoszó Gabriella, fotótanár

F2: Oblath Márton, kutató

F3: Varga Attila, ifjúságsegítő

I. SZAKASZ (ELSŐ NAP)

1. Bemelegítés, tervezés (kb. 1,5 óra)

Köszöntés, közös szabályok kialakítása (F3) (10 perc)

A találkozás és a reggeli után a teremben tisztázzuk, hogy ez egy két napos fotótábor, ma  

délután négyig vagyunk és holnap is. Képeket fogunk készíteni. A fotótanár tanít bennünket,  

de ő is tanul tőlünk. Mivel a csoporttagok már ismerik egymást, bemutatkozáskor elég, ha  

említik a nevüket és kérnek valamit a csoporttól.

Csoportszabályok; mindenki javasol egy szabályt: 

„Én el tudom fogadni azt hogy…. csak azt kérem, hogy …”

Bemutatkozás – másképp (F1) (20 perc)

SAJÁT FACEBOOK PROFILOK – „Ez neked miért fontos?” 

a.) A fotótanár bemutatja a FB profilfotóját. Felhívja a figyelmet egy részletre, 

elmondja, hogy neki az miért fontos.

b.) Mindenki bemutatja a FB profilfotóját (vagy egy másik képet az oldaláról). 

Felhívja a figyelmet egy fontos részletre. 

F1. bemutat néhány FOTÓS PROJEKTJÉBŐL egy-egy példát – 

„Mire használjuk a képeket még?”

CÉL: mindenki megszólaljon, mondjon egy ötletet, és minél több 

lehetőség kerüljön feltárásra (Csomagolópapírra kerülnek fel az ötletek)
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3. Elicitáció (kb. 2 óra)

A kiválasztott saját képek bemutatása, közös értelmezése. A délutáni beszélgetés célja, 

hogy mindenki eldöntse, melyik képével szeretne tovább dolgozni, hogy másoknak is meg-

mutathassa. 

„Mindenkinek legyen egy képe. Ez a közös célunk. Nem mehetünk el anélkül, hogy ne 

legyen mindenkinek egy kiválasztott képe.” (Projektoron vetítjük a képeket. Egy résztve-

vőre 10 perc jut.)

SAJÁT KÉPEK BEMUTATÁSA

A készítő bemutatja a fotóit, egyenként elmesélve, hogy mit látunk a képen. 

Mit látunk a képen? Mit láttál, amikor készítetted?

Mi fontos számodra ezen a képen? Miért választottad ki?

Valójában mi történik a képen?

F1 elmondja azt is, hogy mik a jó technikai megoldások – Fontos, hogy tanuljunk is, tudato-

sítva a szándékunkhoz passzoló technikai megoldásokat, ugyanakkor a kompozíciós igény 

nem írja felül a tartalmat. 

OTTHONI FELADAT 

Gondolkodni való holnapra: Melyik lenne az a kép, amit sorozatban kibontanál? 

II. SZAKASZ (MÁSODIK NAP)

4. Tervezés és ráhangolódás

Ráhangolódás – „Ki mit remél a mai naptól?” 

Fotókat feltöltöttük a FB oldalra. Ott lehet kommentálni is őket. Ott gyűjtünk ötleteket  

a bemutatással kapcsolatban is. Ma hamar kimegyünk fotózni. 

Üzenet az önkormányzatnak (10 perc)

Mai feladatunk: képsorozat készítése, amellyel megüzenjük az önkormányzatnak, hogy 

mit kell megőrizni és mit kell megváltoztatni a környéken. Először kiválasztjuk azokat  

a fogalmakat, amiket képen szeretnénk megjeleníteni. Utána F1 elmondja, mi az a sorozat. 

Mindezeket szem előtt tartva, kimegyünk, elkészítjük a képeket.

Az önkormányzat úgy hoz döntéseket, úgy szabályoz ügyeket, hogy a képviselőtestületi 

ülésen vitatkoznak. Képzeljétek el, hogy ki vannak rakva eléjük képek. A képek valamilyen 

fogalmakat üzennek. Ezek kifejezik, világossá teszik számukra, hogy mi a probléma. 

Olyan ügyet érdemes lefotózni, amiről még nem tudnak, vagy ismerik, de szerintünk 

nem értik a lényegét! 

Nem biztos, hogy egyedül nekik kell megoldaniuk, de foglalkozniuk kell vele!

Tudtok ilyen problémákat mondani?

Mit szóltok ehhez a programhoz?

Ezek közül minden benne van a programban? Mit építsünk még be? Hogyan?  

Hol fotózzunk? 

(körbeüljük az asztalt, közös térképen tervezzük az útvonalat) (15 perc)

Mindenki javasoljon egy helyszínt a környéken, ahol szeretne képeket készíteni! (A3-as tér-

képre rajzoljuk a pontokat.) 

Megtervezzük az útvonalat. (Sorszámmal, a lap alján jelöljük, hogy kinek a helyszíne)  

Az útvonalak, lehetőleg a K11-től a Klauzál tér környékig terjedjenek. Egy, vagy két csapat-

ban megyünk. A bejárási útvonalakat elnevezzük. 

Mielőtt kiosztjuk a gépeket: szabályok végigbeszélése, 

majd a fényképezők bekapcsolása (15 perc)

SZABÁLYOK:

Az embereket kérdezzük meg, hogy fotózhatjuk-e őket!

Utcaképnél nem kell odamenni. 

Magánterületnél tulajdonostól megkérdezni, hogy megengedik-e a fotózást. 

Ha nem engedik, akkor szóljanak nekünk! (Nálunk van egy engedély, 

amit alá lehet íratni.)

Bérházban, ha ránk szólnak, hagyjuk abba. 

Ha bárki ránk szól, mondjuk el, hogy fotótáborban vagyunk, a tanár itt és itt van. 

Ha nem engedik a képkészítést, akkor mindig hagyjuk abba a fotózást 

és szóljunk a fotótanárnak 

Készenlétben: Engedély a fényképkészítésről. 

A később publikálásra szánt képeknél beszerzünk engedélyeket utólag is. 

2. Csoportos terepmunka (kb. 1,5 +1 óra)

TEHÁT A MAI FELADAT (megismételjük): 5 fős csoportban végigsétáljuk az útvonalat. 

Minden helyszínen elidőzünk és kedvünkre fotózunk a megbeszélt szabályok szerint. 

A cél az, hogy lefotózzuk azokat a helyszíneket, amelyek nekünk sokat jelentenek a környé-

ken. (A két csoportot kíséri F2 és F3. Segítenek, ha baj van a technikával. Pótolják az elemet.  

F1 felváltva segít a két csoportnak, képeket készít.)

EBÉD

KÉPEK LETÖLTÉSE ÉS KEDVENC KÉPEK KIVÁLASZTÁSA:

Saját mappákba töltjük az összes képet. 

Minden sorozatból 5 kedvenc képet választ a készítő és 5 jól sikerült/érdekes 

képet választ a tanár/kutató.
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7. Elicitáció (kb. 2 óra)

Az első sorozat

Először minden résztvevőt arra kérünk, hogy beszéljen a sorozatról. Azután irányított,  

csoportos értelmezés következik. 

Mit látunk a képsorozaton? 

Mit üzen a döntéshozóknak?

Miként kapcsolódik ez a probléma az életünkhöz?

Mi okozza ezt a problémát?

Mit tehetünk a probléma ellen? És a döntéshozók (önkormányzat, polgármester?)

Rövid szünet, uzsonna

A második sorozat

Először minden résztvevőt arra kérünk, hogy beszéljen a sorozatról. Azután irányított,  

csoportos értelmezés. 

Mit látunk a képsorozaton? 

Mit üzen a döntéshozóknak?

Miként kapcsolódik ez a probléma az életünkhöz?

Mi okozza ezt a problémát?

Mit tehetünk mi a probléma ellen? És a döntéshozók (önkormányzat, polgármester?)

8. Zárás, kijelentkezés

Mi volt a legjobb élményem? 

Csoportkép. 

Ha marad idő, belenézünk a werkfotókba is.

„Mit?” fogalmak gyűjtése két csoportban (10 perc)

KÖZÖS FOGALMAK

Két csoportban megnézzük a tegnapi képeket. Olyan fogalmakat, problémákat keresünk, 

amit a mi képeink kifejeznek. Lehet, hogy csak egy, lehet, hogy több képen is megjelen-

nek. Csoportonként 4 db fogalom gyűjtése csomagolópapíron. Facilitátor ügyel: rövid, 

mindenki számára érthető, absztrakt kifejezések legyenek. 

SAJÁT FOGALMAK

Teljes csoportban a 8 gyűjtött fogalomból mindenki választ kettőt, feladatlapra írja magának. 

Név 

Első fogalom

Második fogalom

Instrukciók a sorozatkészítéshez – „Mi a sorozat és hogyan készül?” (15 perc) 

F1 elmondja, hogy miért erős a sorozatkép, és mi teszi a sorozattá a sorozatot, példákat 

is hoz a sorozatokra. 

Kiscsoportban útvonal kijelölése (10 perc)

A tegnapi élmények, vagy újabb gondolatok alapján mindenki mond a környéken 2 db  

fotóhelyszínt, ahol a saját sorozatait (személyenként kettőt) elkészítené. 

5. Terepmunka (kb. 2 óra)

Gépek bekapcsolása, elemcsere. Indulás kiscsoportban. 4 fős csoportban haladunk. 15 

percenként továbbmegyünk. A két támogató menet közben nézi a srácok által mutogatott 

képeket, technikai kommentárokat fűz a megvalósításhoz.

6. Ebéd és négyszemközti képletöltés 

LETÖLTÉS

Ebéd, majd játék. (Őrszem stb. csendes játék) Közben egyenként töltjük le a képeket. 

(Fontos, hogy a használatban lévő gépeknek legyen megfelelő a kapacitása, sebessége 

gépekre.) 

SOROZATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Sorozatok dialogikus összeállítása: A választott fogalomról elnevezett mappába 2-9 képet 

húz be a fotótanár (forma) és fotókészítő (tartalom). Törekszünk arra, hogy minden sorozat 

két elemét először a készítő jelölje ki, ehhez javasol motívum-erősítő képeket a fotótanár, 

fontos képeket a készítő.
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A kritikai pedagógia célja a társadalmi változás, a felszabadítás. Ez nem egy módszer-

tan, amivel érdekesebben vagy részvételibb módon lehet tudást átadni, hanem egy oktatási 

filozófia, ami egy hosszabb folyamat részeként tud jól megvalósulni.

Ez a gyakorlatgyűjtemény éppen azért ellentmondásos, mert nincsenek a kritikai peda-

gógiának egyértelmű receptjei, mindig működő módszerei – mi most mégis konkrét példákat, 

gyakorlatokat és folyamatokat fogunk bemutatni. Egyfajta inspirációként mutatjuk be, hogy kü-

lönböző társadalmi helyzetben levő és eltérő pedagógiai folyamatokban résztvevő csoportok 

hogyan fordították át a gyakorlatba a kritikai pedagógia elveit. 

A gyakorlatokat a Közélet Iskolája A felszabadítás pedagógiája című hatnapos képzésé-

nek résztvevői és képzői állították össze. Van például a gyakorlatok között olyan folyamat, amit 

hátrányos helyzetű fiatal lányok egy csoportja használt, egy másik esetben Magyarországon 

élő menekültekkel és bevándorlókkal szervezett folyamatról lehet olvasni, és szó lesz többek 

között a Fórum Színházról és a szervezetépítésről is mint a kritikai pedagógia lehetséges  

eszközei és terepei.

Arra bíztatjuk az olvasókat, hogy a gyakorlatokat egyfajta kiindulópontként használják és 

ne egy az egyben másolják le, hanem gondolják át, hogy a gyakorlatok során leírt eszközök, 

elvek, módszerek hogyan ültethetőek át a saját munkádba vagy arra a közösségre adaptálva, 

amellyel dolgoznak.

Amikor egy általad facilitált kritikai pedagógiai folyamat tervezésébe kezdesz vagy a gya-

korlatok felhasználásán gondolkodsz, mindenképpen gondold át az egész folyamatot: Mi a 

pedagógiai munka célja? Hogyan járul hozzá a hatalmi viszonyok megkérdőjelezéséhez és 

a társadalmi változáshoz? A gyakorlatok bemutatása előtt adunk ehhez is egy kis fogódzót 

az alábbi listával, amit A felszabadítás pedagógiája kurzus elmúlt közel 10 évének résztvevői 

visszajelzései alapján állítottunk össze.

A KRITIKAI PEDAGÓGIA:

célja a társadalmi változás és a társadalmi/politikai cselekvésre buzdítás: 

nemcsak a megismerés és az információmegosztás, hanem a változtatás útjai 

és eszközei is a tanulási folyamat részét képezik

mindig folyamat: nem egy alkalom vagy módszer – át kell gondolni, hogy mi a célja 

és honnan hova tart?

a résztvevők tapasztalatára épít: saját helyzetünk kritikai értelmezése és saját 

kultúránk pozitív megélése elengedhetetlen része egy kritikai pedagógiai folyamatnak

sokféle tudást és tapasztalatot tekint értékesnek: mi vagyunk saját életünk szakértői, 

a tudásmegosztásnak kölcsönösnek és többirányúnak kell lenni

elkötelezett: kritikusan vizsgálja az uralkodó hatalmi viszonyokat és elkötelezett 

a baloldali értékek és társadalmi víziók mellett

közösségben történik: fontos eszköze a szolidaritás és együttműködés tanulása, vala-

mint a közösség tudásának és erejének megtapasztalása.

kicsiben az általunk vágyott világ: a kritikai pedagógia gyakorlata során hozzuk létre 

kicsiben azokat a viszonyokat, amiket a társadalomban szeretnénk megvalósítani

többféle tanulási módot, érzéket használ: nemcsak a szellemi, szóbeli-írásos 

tanulásra épít, hanem aktívan használ más tanulási/megismerési módokat pl. színház, 

képek, mozgás, tapasztalati tanulás

tanár-diákok és diák-tanárok csoportja: a facilitátor a közös tanulás és felfedezés 

megtervezője, elősegítője, a folyamat során ő maga is tanul mindenki mással együtt
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MENEKÜLTEK ÉS BEVÁNDORLÓK 

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ TANFOLYAMA

GYAKORLAT TÉMÁJA:  Alapozó képzés menekültek és bevándorlók közügyekben való rész-

vételének elősegítése érdekében, társadalmi akciók megtervezésére való képesség. (A gya-

korlat nem csak menekültek és bevándorlók esetében működhet.)

GYAKORLAT CÉLJA: A Magyarországon élő menekültek és bevándorlók segítése annak ér-

dekében, hogy részt tudjanak venni a közügyek alakításában, és hogy élni tudjanak a politikai 

szabadságjogaikkal (pl. tüntetés szervezése, véleménynyilvánítás szabadsága, döntéshozók-

kal való tárgyalás stb.).

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA: Magyarországon élő menekültek és bevándorlók, mert ők  

a 2015 óta tartó kormányzati idegengyűlölő propaganda következtében Magyarország egyik 

legkevésbé meghallott, legkisebb önérdekérvényesítő erővel rendelkező csoportjai közé tar-

toznak, akiknek a közéletben való részvétel gyakran elérhetetlennek, de legalábbis megfogha-

tatlannak tűnik. Heterogén csoport nem, kor, állampolgárság, jogi státusz és Magyarországon 

töltött idő szempontjából is.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   8 hét (hetente egy kétórás alkalom)

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:  nyugodt terem, nagy papírok, íróeszközök, időnként laptop, inter-

net, lehetőség szerint projektor, lehetőség szerint étel/rágcsálnivaló, szükség esetén gyerek-

játékok vagy kisebbeknek gyermekfelügyelet.

A tanfolyamot élőben tartottuk meg angol nyelven két alkalommal, tanfolyamonként 8-10 

résztvevőnek, akik Magyarországon élő menekültek és bevándorlók voltak.

A tanfolyamot egy igényfelmérés előzte meg, amely során megkérdeztük a lehetséges részt-

vevőktől, hogy milyen társadalmi és politikai problémák zavarják őket Magyarországon, és 

mire van szükségük ahhoz, hogy ezekre hatást tudjanak gyakorolni. Ezután az általunk készí-

tett menetrendet szakmailag véleményezte a Közélet Iskolája. A két kezdő szintű tanfolyam 

menete az alábbi volt:

Megismertük egymás szocializációját azáltal, hogy mindenki 3 fényképet hozott, ame-

lyek segítségével elmesélte a csoportnak, hogy miért úgy alakult a világlátása, ahogy.  

Ez különösen érdekes volt a résztvevők gazdag földrajzi és politikai háttere miatt.

Beszélgettünk a résztvevőket foglalkoztató társadalmi problémákról, ami mentén kirajzo-

lódott a közös tapasztalat, érdeklődési kör.

Megosztottuk egymással, hogy milyen tapasztalataink voltak a magyar hatóságokkal 

(problémák feltérképezése, kimondása, kritika megfogalmazása).

Együtt összegyűjtöttük a magyar és az európai uniós közéleti és politikai szereplőket 

annak érdekében, hogy lássuk, kiket érdemes bevonni egy szociális akció tervezéséhez, 

kiknek lehet szerepe az akció lebonyolítása során, kikkel kell vagy lehet/érdemes kap-

csolatba lépni (intézmények feltérképezése).

Átvettük a társadalmi problémák öt megközelítésének elvét (aktivizmus, érdekvédelem, 

szolgáltatások nyújtása, közösségépítés és közösségszervezés). Átbeszéltük, hogy a 

problémák által érintettek milyen szerepet kapnak az egyes megközelítésekben (aktív 

vagy passzív). Beszéltünk arról is, hogy az öt megközelítésnek milyen a viszonya a min-

denkor fennálló hatalmi rendszerhez.

A résztvevők és a facilitátorok társadalmi akciókat és mozgalmakat mutattak be egy-

másnak a saját tapasztalataik és érdeklődési körük alapján. Ezeket az akciókat megta-

nultuk együtt kiértékelni kritikai szempontok szerint. A tanfolyam utolsó szakaszában a 

résztvevők szociális akcióterveket dolgoztak ki egy számukra fontos társadalmi problé-

ma kezelése érdekében, amihez kaptak segítségül egy tervezési táblázatot. Az akciókat 

kiscsoportban vagy egyedül tervezték, aztán egymásnak tettek javaslatokat, segítő és 

tisztázó kérdéseket.

Szituációs játékkal gyakoroltuk az érdekérvényesítést és a projektprezentációt.

Egy alkalom felépítése: ráhangoló játék, két-három nagyobb gyakorlat, közös rövid étke-

zéssel egybekötött levezető beszélgetés.

Alkalmazott módszerek: „négy sarok”, „véleményvonal”, „mozgás a térben”; egyéni gondolko-

dás, kiscsoportos munka, nagycsoportos munka, beszélgetés, vita, ötletelés (brainstorming), 

közös tudás összegyűjtése nagy papírokon, tervező sablon, „társadalmi problémák 5 megkö-

zelítése” kirakó, prezentáció (résztvevők), külső meghívott tapasztalati szakértő, szituációs  

játékok, fórumszínház, külső helyszínre látogatás.

A kritikai pedagógia elveit követve a facilitátorok minden feladatban jelen voltak résztvevőként 

is. Az utolsó alkalmon a résztvevőkkel közösen értékeltük a tanfolyamot, a visszajelzések alap-

ján alakítottuk a következő „évadot”.

Ki küldte be a gyakorlatot? Somogyvári Zoltán, Bakonyi Anikó és Major Magda 

(Magyar Helsinki Bizottság)
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SZUPERNŐK

GYAKORLAT TÉMÁJA:   Nemi szerepek, nők szerepe a médiában

GYAKORLAT CÉLJA:  Képzeleti munkára ösztönzés, cselekvőképesség érzésének növelése, 

tudatosabb médiafogyasztás, önreflexió fejlesztése, hagyományos női szerepek és sztereotí-

piák megkérdőjelezése

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:  14 és 19 év közötti (hátrányos helyzetű) kamaszlányok –  

a gyakorlatot a Csodaműhely Egyesület által működtetett Csobánkai Tanoda roma kamaszlá-

nyaival próbáltuk ki.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   90 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: Csomagolópapír, magazinok, ragasztó, színes papírok, filctoll, 

olló, papírok, okostelefon (fotózáshoz), flipchart tábla

A Csodaműhely Egyesület Csaj Csoportja 2020 tavaszán indult online, a Covid19 járvány 

alatt. A program azzal a céllal jött létre, hogy a 14 és 19 év közötti fiatal lányok számára rend-

szeresen látogatható, stabil közösséget nyújtson és lehetővé tegye gondolataik biztonságos 

megosztását, női közösségük erősítését. A művészetpedagógia fókuszú és kritikai pedagógia 

szemléletű csoportfoglalkozások alkalmával, a közös alkotást, a művészet különböző eszkö-

zeit használtuk, így a tagok kipróbálhatták, fejleszthették kreativitásukat és különböző készsé-

geiket. A csoport további célja volt, hogy releváns, a résztvevőket érintő társadalmi kérdések 

felvetését is facilitálja, ezzel elősegítve a tagok önreflexióját és cselekvőképességét.

A továbbiakban bemutatott gyakorlat egy egymásra épülő foglalkozás-sorozat része volt, 

amelyben a Csoda Csaj Csoport lány tagjaival a „sorozatok és nők” témát jártuk körül: miket 

szeretnek nézni, milyen női karakterekkel tudnak azonosulni, hogyan ábrázolják a nőket a so-

rozatokban, milyen típusú nőket nem látunk a médiában stb.

Testtérkép (20 perc)

Egy nagyobb csomagolópapírra rajzoljunk közösen egy sematikus női alakot, ha könnyebb, 

akkor akár körbe is lehet rajzolni valakit. Ha kész van a női sziluett, menjünk végig a kérdése-

ken és írjuk a rajz köré a válaszokat. Hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy szeretnénk,  

ha mindenki megfogalmazná a véleményét és fontos, hogy végighallgassuk egymást.

HOGYAN SZERVEZŐDJÜNK VÁLSÁG IDEJÉN?

GYAKORLAT TÉMÁJA:   A 2015-ös menekültválság

GYAKORLAT CÉLJA:  A szerepjáték résztvevői megtapasztalják, milyen lehetőségekkel és 

nehézségekkel szembesülnek azok, akik a társadalmi változásért szerveződnek, különösen 

válság idején. A gyakorlat a különböző hátterű társadalmi szereplők közötti összefogás jelen-

tőségére is rávilágít. 

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:    A társadalmi ügyek iránt érdeklődő fiatalok vagy idősebbek, 

aktivisták, civil szervezeteknél dolgozó szakemberek

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   40-60 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   Kettős Mérce Mentés Másként cikksorozata: 

www.merce.hu/sorozat/mentes-maskent

A szerepjátékban hatan tudnak résztvenni. Ha nagyobb csoporttal dolgozunk, a többi részt-

vevő legyen megfigyelő, akik a gyakorlat végén osztják meg a gondolataikat. A játék során 

egy aktivista összejövetelt szimulálunk, ahol a 2015-ös menekültválságban aktív társadalmi 

szereplők értékelik ki munkájukat egy moderátor segítségével. Ehhez a Kettős Mérce Mentés 

Másként cikksorozatából merítenek ihletet. A résztvevők a Helsinki Bizottság, a Migszol, egy 

friss aktivista, egy újságíró és egy politikus bőrébe bújva próbálják megválaszolni, hogy milyen 

szerveződési nehézségekkel szembesültek, milyen dolgokat oldottak meg jól, és milyen lehe-

tőségeket szalasztottak el egy szorosabb, koordináltabb együttműködés kialakítása érdeké-

ben? A beszélgetést a moderátor vezeti, a résztvevők E/1 személyben beszélnek.

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: A résztvevők a gyakorlat elkezdése előtt 

döntsék el, melyik szerepbe akarnak belehelyezkedni, és olvassák el az ehhez kap-

csolódó cikket. A moderátornak érdemes mind az öt cikket elolvasnia, és előre fel-

készülnie kérdésekkel. A gyakorlat így 20-30 perc rákészülést igényel. A moderátor 

egyben a szerepjáték facilitátora is, így a moderátori szerepet hasznos, ha a képző 

vagy a pedagógus, illetve egy tapasztaltabb, a témában is jártas résztvevő vállalja. 

Nekünk nagyon jó élmény volt a gyakorlat, és értékes következtetések születtek  

a szerveződésről!

Ki küldte be a gyakorlatot? Sebály Bernadett
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POLITIKAI BÁTORSÁGPRÓBA

GYAKORLAT TÉMÁJA:  Személyes és közös értékeink, meggyőződéseink felfedezése

GYAKORLAT CÉLJA:    Ahhoz, hogy a közéletről gondolkodjunk, tudnunk kell, hogy milyen tár-

sadalmat szeretnénk építeni, milyen változást szeretnénk látni az országban és a közössége-

inkben. Ennek alapja, hogy milyen értékekben hiszünk egyénileg és mik a közös alapjaink. 

Ezt térképezi fel ez a gyakorlat, amit a Deviszont Közösségi Térben a politikával foglalkozó 

projektünk bevezetőgyakorlataként használtunk.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:  Mi szakképzésben tanuló fiatalokkal használtuk, más cso-

porttal is működik.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   40 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:  Kinyomtatott politikai bátorságpróba feladatlapok, tollak

Üljön le a csoport körben, és a facilitátor mondja el, mi a gyakorlat célja. A saját és kö-

zös értékeinkről, meggyőződéseinkről beszélgetünk majd, ami az alapja annak, hogy mit 

gondolunk a közéletről és hogy milyen társadalmat akarunk létrehozni. Mindenki kapni 

fog egy feladatlapot, amin egyénileg kell befejeznie a mondatokat, majd megosztani  

a többiekkel, amit írt.

A facilitátor ossza ki a feladatlapokat, majd ameddig a csoport végigolvassa a mondato-

kat, mondjon példát a befejezett mondatokra, amikben közéletre, alapértékekre vonatko-

zó válaszokat ad, nem személyes preferenciákra, ízlésre vonatkozókat. Pl. Hiszek abban, 

hogy …minden embernek jár a lakhatás ...minden ember egyenlő. Meggyőződésem, 

hogy …aki jobb egészségügyi ellátást akar, fizessen érte. ...a drogfogyasztás büntetése 

többet árt, mint használ. Nem ismerek olyan embert, akit …érdekel a klímaválság. Nincs 

véleményem arról, ….hogy mit kéne csinálni a menekültekkel. Büszke vagyok arra, hogy 

…honnan származom.

Kb. 10 perce van a résztvevőknek egyedül kitölteni a feladatlapot, majd 4-5 fős kiscso-

portokba osztja be őket a facilitátor, ahol ideálisan mindegyik kiscsoportban facilitátor 

segítségével beszélik át a válaszokat, keresnek közös pontokat és különbségeket.

Kérdések a reflexióhoz akár kiscsoportban, akár nagykörben: Milyen volt hallani egymás 

válaszait? Mire volt a legnehezebb válaszolni? Mi lepett meg? Volt-e valami, ami elgondol-

Milyen típusú nőket láttok a sorozatokban? Milyen karakterek általában 

a női főszereplők? Milyen külső és belső tulajdonságaik vannak? 

Milyen nőket nem látunk (vagy alig) a médiában? Vajon miért?

Ti milyen nőket szeretnétek látni a sorozatokban, mit képviseljenek?

Miután már több válasz került a papírra, kicsit részletesebben beszélgessünk a felmerült té-

mákról, tulajdonságokról, sztereotípiákról, elvárt női szerepkörökről stb. Továbbá arról, hogy ez 

kiben milyen érzést kelt, mennyire tud hozzá kapcsolódni. Az utolsó kérdést bontsuk ki jobban: 

kérjük arra a résztvevőket, hogy találjanak ki egy „szuperképességet”, amivel a saját képzelt 

női karakterüket felruházzák. Fontos hangsúlyozni, hogy ez lehet teljesen hétköznapi tulajdon-

ság (pl.: bátorság), de természetfeletti képesség is.

Alkosd meg saját sorozat-főhősnődet! (40 perc)

A résztvevők egyénileg vagy párban alkossák meg a saját női karakterüket kollázs technikával. 

Vigyünk sok újságot, amiből lehetőség van kivágni képeket. A résztvevők vágjanak ki különbö-

ző elemeket az újságokból, és az elemekből hozzanak létre egy új kompozíciót saját elképze-

léseik szerint. Nem fontos, hogy életszerű legyen a karakter, pl. az egyik szeme lehet nagyobb 

mint a másik. Hívjuk fel a résztvevők figyelmét arra, hogy nyugodtan engedjék szabadjára  

a képzelőerejüket!

Segítő kérdések a karakter alkotáshoz: Mi a neve? Mi a foglalkozása? Mit szeret csinálni a sza-

badidejében? Hogy néz ki? Hol él? Mi a szuperképessége? Mire használná ezt a képességét?

Te mit tennél…? (20 perc)

A megalkotott karakter főszereplésével a résztvevők találjanak ki egy rövid történetet, amiben 

megfogalmazzák, hogy mit kezdene hősük a szuperképességével azon a helyen, ahol a részt-

vevők élnek! Érdemes hangsúlyozni, hogy olyan cselekedetre használják fel a képességet, ami 

pozitív változást hoz helyi szinten. A történetet fotóképregény (kb. 5 képkockás) formájában 

jelenítsék meg: a rövid történetet megtervezése után a karaktert térben mozgatva fotózzák le. 

Végül, meséljék el a történetüket és beszéljük át közösen, ki mit miért csinált.

Zárókör (10 perc)

Kérdés: hogy érezted ma magad? Előre elkészítünk kis kártyákat, amiken üresen hagyott  

arcokba rajzolhatnak a résztvevők különböző érzelmeket. Ezután aki szeretné, megoszthatja  

a körrel, hogyan érezte magát.

Ki küldte be a gyakorlatot? Donáth Anna Róza, Thury Lili, Tóth Eszter
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kodtatott mások véleményében? Mi az, amiben kompromisszumot tudnál kötni és mi az, 

amiben nem? Milyen lenne a világ, ha mindenki ugyanazt gondolná, amit te írtál? Mit gon-

doltok, sokan írnák az országban/városban/kerültben ugyanezeket a válaszokat? Miért?

Egymással szemben két sorban felállnak a résztvevők, beleéléssel elmondják, miket  

írtak az egyes kérdésekre (3-4 kérdést emelünk ki)

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: A Deviszontban a gyakorlattal célunk 

volt, hogy közös értékrendet fogalmazzunk meg a fiatalokkal. A nagykörben törté-

nő feldolgozásnál a facilitátor jegyzetelte a válaszok alapján a közös pontokat, ebből 

újabb beszélgetés indult, aminek a végén flipchartra felírtuk, hogy a Deviszont kö-

zössége milyen kérdésekben ért egyet. A gyakorlat megosztás részét (a kiscsopor-

tos munkát) előadásszerűen is vezethetjük. Ebben az esetben a résztvevők álljanak 

be két sorba egymással szemben, és cikkcakk vonalban haladva meggyőződéssel, 

hangosan mondják el a válaszaikat egymás után, a külön kérdéseken külön végig 

menve. Három kérdéssel érdemes ezt csinálni: „hiszek abban”, „meggyőződésem, 

hogy” és „büszke vagyok arra, hogy”. Ezután nagycsoportban lehet a többi kérdésre 

és a minielőadás élményére reflektálni.

POLITIKAI BÁTORSÁGPRÓBA – feladatlap

Egészítsd ki az alábbi mondatokat!

Hiszek abban, hogy...

Meggyőződésem, hogy...

Nem ismerek olyan embert, aki...

Legszívesebben betiltanám a...

Nem szeretek állást foglalni abban a kérdésben, hogy...

Nincs véleményem arról, hogy...

Büszke vagyok arra, hogy...

Ki küldte be a gyakorlatot? Deviszont Közösségi Tér 

(a gyakorlatot az Átváltozó Egyesülettől ismertük meg, amit a közösségi térben 

saját képünkre formáltunk)

HOGY KERÜL AZ ÉTEL AZ ASZTALUNKRA?

GYAKORLAT TÉMÁJA:  A globális élelmiszeripar és az ebben dolgozók munkakörülményei-

nek, társadalmi helyzetének bemutatása

GYAKORLAT CÉLJA:   Megmutatni, hogy milyen hosszú utat jár be az élelmiszer, mielőtt 

hozzánk kerül, milyen sok szereplő fonódik össze ezekben a termelési láncokban, és milyen 

globális egyenlőtlenségek jelennek meg ezekben a viszonyokban.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:  Mi szakképzésben tanuló fiatalokkal használtuk, más cso-

porttal is működik.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   120 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:    kinyomtatott/post-itre írt blöff állítások, szerepkártyák és kérdéslista

Felvezetésként mondja el a facilitátor, hogy most az élelmiszerekkel fogunk foglalkozni, hogy 

hogyan kerül az asztalunkra, kik dolgoznak ezen, és ők hogyan élnek. Ez jó felvezetése lehet akár 

a klímaváltozásról, akár a személyes étkezési szokásokról vagy a tágabban a globális terme- 

lésről való beszélgetésnek.

Bevezető gyakorlat: Blöff

Körberakott székekre rakjunk mindenki ülőhelyére egy papírra írt érdekes tényt vagy kitalált 

mondatot. Miután leült a csoport, olvassák fel ezeket egyesével, a csoport pedig eldöntheti, 

hogy valaki blöfföl vagy igaz állítást mond. Az igaz állításokról röviden beszélgethetünk. 

Példaként néhány igaz állítás:

A kesudió külseje mérgező, amit munkások puszta kézzel bontanak.

A banánt nagy ültetvényeken termesztik, ahol így az egyforma eredetű 

növények közül, ha valamelyik elkap egy betegséget, mind elkapja, és akár 

az egész ültetvénynek vége.

A banán a szállítás közben érik meg, pici zöld, éretlen formájában szállítják, 

és lefújják egy hormonnal, amitől gyorsan megérik.

A magyar konyhában használt zöldégek nagyrésze nem európai, hanem 

Amerikából hozták (pl. paradicsom).

Több száz évvel ezelőtt az őszibarackok akkora méretűek voltak, mint egy cseresznye, 

csak a mezőgazdaság fejlődésével és a nemesítéssel lett ekkora a méretük
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Példa blöffölt állításra: „Régen nem létezett olyan paprika, ami nem volt csípős: nőkkel kimo-

satták a csípős paprikát a folyóban.”

Főgyakorlat: Lépj egyet előre az élelmiszeriparban! 

Felvezetésként mondja el a facilitátor, hogy most az élelmiszeriparban dolgozó különböző em-

berek bőrébe bújunk. A különböző társadalmi pozíciókban nagyon különböző lehetőségeink 

és körülményeink vannak, most ezekre fogunk közösen példákat megnézni. Olyan szereplőket 

választottunk, akiknek a munkája hozzájárul az általunk is fogyasztott ételek elkészítéséhez, 

termeléséhez.

A résztvevők álljanak be egy sorba, legyen előttük egy nagy tér, ahol tudnak majd előre 

lépkedni, kb. 15 lépést. Mindenki kap egy kinyomtatott szerepkártyát, amit olvasson el. 

(A szerepkártyák a leírás alatt találhatók.) Ha sok a résztvevő, akár többen is kaphatják 

ugyanazt a szerepet, érdekesek lehetnek a különböző értelmezések is. Kérdezzük meg, 

hogy van-e olyan szó vagy kifejezés, ami nem érthető a leírásból, és ezeket közösen be-

széljük meg (pl. nettó kereset).

A résztvevők hunyják le a szemüket, a facilitátor tegyen fel kérdéseket, aminek segítsé-

gével jobban beleélhetik magukat a szerepbe, elképzelhetik karakterük mindennapjait. 

Pl. Képzeld el, milyen ruhát viselsz? Milyen lehet a szoba vagy lakás, ahol élsz? Milyen 

érzés ide hazatérni? Gondolj a családodra. Közel állnak hozzád? Kivel élsz együtt? Van-

nak-e barátaid? Milyen nehézségeid lehettek a héten? Milyen volt a mai napod? Minek 

szoktál örülni? Az időd mekkora részében élvezed, amit csinálsz? Vannak-e anyagi gond-

jaid? Pár perc múlva a kérdések után kinyithatják a szemüket, és kezdődik a játék!

A facilitátor sorban felolvassa az állításokat, a résztvevők minden olyan állításnál, ami 

igaz rájuk, egyet lépnek előre. (Az állítások a leírás alatt találhatók.) Az állítások végére 

érve szétválik a mezőny: vannak, akik alig léptek előre, vannak, akik középen állnak, van-

nak, akik végigértek a termen. 

A feldolgozó beszélgetéshez a résztvevők maradhatnak állva vagy le is ülhetnek, de 

fontos, hogy maradjanak azon a helyen, ahová eljutottak. Kérdések a feldolgozáshoz: 

Amikor valaki beszél, mindig mondja el a szerepét. Mit mutatnak a távolságok és külön-

böző elhelyezkedések a teremben? Milyen érzés azoknak, akik elől vannak? Van, ahol te 

sem tudtál lépni? Milyen érzés hátul, akik alig léptek? Minél tudtál lépni előre? Melyik 

állítás volt érdekes, szívszorító, dühítő? Ismersz-e valakit, szoktál-e találkozni valakivel, 

aki hasonlít az egyik szerepre? Melyik szereplő dolgozik azokkal az ételekkel, amiket 

te is szoktál enni? Melyik szerepek között láttok kapcsolódási pontot, összefüggést?  

Mit gondoltok a fizetésről, munkakörülményekről? Miért vállalja valaki ezeket a munká-

kat? Kinek van lehetősége ezeket a munkákat csinálni? Stb. 

A beszélgetésben a kialakult kép és a személyes szint után a rendszerszintű viszonyok-

ról, összefüggésekről is érdemes beszélni. 

SZEREPEK

A szerepek kidolgozásához a facilitátorok információkat gyűjtöttek, kutattak. A szerepekhez 

tartozó nettó jövedelmeket 2019-es adatok alapján írtuk össze, ezeket érdemes aktualizálni.

53 éves, a fővárosban dolgozó hentes vagy: A bolti hentes eladóként a hús- és hentes- 

árukat már feldolgozva kapja meg és elsősorban azok eladásáért felel. Általában kell 

hozzá szakmunkás bizonyítvány, de több álláshirdetés csak „megfelelő tapasztalatot” 

kér, és annak függvényében ígér bért. 8-9 órás műszakokban dolgozol. A nagy áruház-

láncoknál (pl. Metro, Tesco) a hentesek csontozó és daraboló feladatokat látsz el, kb. 

havi nettó 200 000 Ft kezdőkeresetért. A hentesek havi nettó átlagjövedelme 215 000 Ft.

26 éves, külföldi idénymunkás vagy: A kulturális beilleszkedés gyakorlatilag lehetetlen, 

valószínűleg nem beszéled a munkaadó ország nyelvét. Az idénymunkában akár napi  

12-14 órát is dolgozol, általában pár héten keresztül, gyári munka esetén akár esti munka-

rendben is. Általában kemény fizikai munkát jelentenek az idénymunkák, a lakhatási körül-

mények gyakran rosszak. Sokszor végzettséggel rendelkező fiatalok is elszegődnek egy 

nyugatabbra elhelyezkedő európai országba a jobb fizetés reményében, de ez a ritkább.  

A bérezés kb. havi nettó 200-400 000 Ft, ami a vállalt munka mennyiségétől is függ.

42 éves, húsipari segédmunkás nő vagy: Minimum általános iskolai végzettséget kér-

nek az álláshirdetések, de fekete foglalkoztatás esetén ez nem számít. Gyakori a nyel-

vet nem ismerő, külföldi munkaerő alkalmazása, akik „megbeszélés” alapján kapják  

a bérüket. Gyakori, hogy a dolgozók munkásszállón laknak. 8-10 órás műszakok vannak, 

de nem hivatalosan ez lehet sokkal több is. Magyarországon a baromfi a legfontosabb 

húsipari szakágazat: a fizikai dolgozók havi nettó átlagkeresete 99.500 Ft, míg a szellemi 

 foglalkozásúaké 184 000 Ft (2015-ös adat). A vágóhídi feladatkörök megoszlanak: a leö-

lés fázisában általában jó fizikumú férfiakat, míg a feldolgozás későbbi fázisaiban több 

nőt foglalkoztatnak. Ez a stresszes munkakörnyezet és a fárasztó munkarend (kevés szü-

nettel) veszélyeztetik a munkavállalók mentális egészségét, ami bizonyítottan agresszí-

vabbá teszi a dolgozókat (főleg a leölést végzők körében) és nagyon magas arányban 

növelik a depressziós tüneteket.

17 éves, kávéültetvényen dolgozó lány vagy: Embertelenek a munkakörülmények,  

sokan érzik úgy, hogy rabszolgaként vannak dolgoztatva, nem adnak védőfelszerelést (pl. 

kesztyű) ezért megsérül a kezük. Az ültetvényen dolgozók sokszor egy nagy, egylégterű, 

raktárszerű épületben élnek a szüretelés idején – nők és férfiak vegyesen, családok is 

együtt. Kevés a wc, zuhany pedig van, hogy egyáltalán nincs, csak a folyó. 5 éves gyere-

kekkel is szedetik a kávébabot, Kenyában pl. az ültetvényen dolgozók 30%-a 15 év alatti. 

Általában nincs a dolgozóknak munkaszerződésük, ami biztosítaná, hogy kifizetik őket. 

Mivel feketén dolgozol, a munkáltatód azt csinál veled, amit akar, nem véd téged semmi.  

A leszedett kávé mennyisége után kapod a fizetésedet, ami lehet, hogy csak pár száz forint 
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naponta (500-800 Ft). Összességében minimálbér alatt keresel. Általában képzettséggel 

nem rendelkezők, sokszor külföldi munkások dolgoznak ilyen körülmények között. 

48 éves, családi kifőzdét működtető férfi vagy: Ehhez vállalkozást kell indítani, amibe 

be kell fektetni valamennyi pénzt. Ki kell alakítani egy helyiséget, amit általában bérelni 

szoktak, be kell rendezni, fel kell szerelni. Ez kb. 1 millió forint. Általában plusz egy alkal-

mazottal kezdenek. Az alkalmazott min. 10 órát dolgozik, az üzletvezető/tulajdonos kb. 

12 órát. Nagyon változó, hogy mennyit keres, van, hogy az elején alig tudja kifizetni az 

alkalmazottját. Jobban menő kifőzdében az alkalmazottak kb. 200 000 forintot keresnek. 

34 éves, saját borászatában dolgozó férfi vagy: Tulajdonosként sok befektetést igé-

nyel egy borászat elindítása, és napi 10-12 óra munkát is. A borász munka fizikailag meg-

terhelő is lehet, de ha már sok alkalmazottal dolgozol, akkor te már ebben lehet, hogy 

nem veszel részt. A borászat sikerességétől függően min. 200 000 Ft-ot keresel, de határ  

a csillagos ég.

38 éves, országszerte ismert szakács vagy: Ismert szakácsként valószínűleg egy  

híres és drága étteremben dolgozol, ahol egy nagy konyhai kisegítő csapat dolgozik  

a kezed alá. Lehet, hogy teljesen a te tulajdonod az étterem. Te főleg a feladatok össze- 

fogásáért és a menü tervezéséért felelsz, esetleg tulajdonosként az üzleti ügyekért. 

Van saját szakácskönyved és szerepelsz főzős vetélkedőkben, tévéműsorokban. A sza-

kácsmunkádért és a média szerepléseidért is nagyon magas fizetést kapsz, minimum  

500 000 Ft-ot keresel havonta, de a határ a csillagos ég.

nyugdíj előtt álló, mezőgazdaságban dolgozó férfi vagy: Nagyon változó munkarend- 

ben dolgozol, az évnek egyes szakaszaiban (tél) kevesebbet, nyáron viszont akár heti 

70-80 órát is, ha aratási, szüreti szezon van. Az agrárvégzettség (esetleg egyetemi) 

nagy előny, mert több támogatáshoz lehet így jutni, illetve hasznos lehet a sikeres gaz-

dálkodáshoz. Nagyon változó a gazdálkodó élete: egy jó évben nagyon jól is kereshet, 

viszont akkor rengeteget kell dolgozni, más, rossz időjárású években akár teljesen 

bevétel nélkül maradhat, ezért rendkívül stresszes is tud lenni ez a munka. Fizikailag 

megterhelő, főleg egy nyugdíj előtt álló férfi esetében. A fizetés nagyon változó: egy 

kisebb gazdálkodó bevétele hónapokra lebontva nettó 300.000 Ft körül lehet, de a na-

gyobb gazdák ennél jóval többet vihetnek haza. Magyarországon a leggazdagabb fel-

ső tízezerben szép számmal vannak gazdálkodók, míg a mezőgazdaságban dolgozók 

aránya a teljes népességben 1% alatti.

ÁLLÍTÁSOK

Soha életedben nem kerültél nehéz anyagi helyzetbe, nem kellett 

lakbérre/ételre kölcsönkérni.

A lakáskörülményeid elég jók, van saját laptopod.

Tudod hova fordulj tanácsért, ha hátrányos megkülönböztetés ér ott, 

ahol dolgozol vagy tanulsz

Soha nem érezted magad hátrányosan megkülönböztetve foglalkozásod miatt.

Meg tudod engedni magadnak, hogy elmenj magánorvoshoz, ahol fizetned kell.

Évente egyszer el tudsz menni nyaralni.

Meghívhatod a barátaidat otthonodba vacsorázni.

Úgy érzed, hogy tanulhatsz, és gyakorolhatod az általad választott szakmát.

Hetente legalább egyszer elmehetsz moziba vagy étterembe.

Nyugodt vagy a gyermekeid jövőjét illetően.

Úgy érzed, hogy szakértelmed elismert abban a társadalomban, amiben élsz.

Ki küldte be a gyakorlatot? Deviszont Közösségi Tér 

(a gyakorlat alapját a Kompasz kézikönyvben közreadott Tégy egy lépést előre/Siker fala 

elnevezésű gyakorlat adja, amelynek leírása itt található: 

www.coe.int/hu/web/compass/take-a-step-forward)
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MILYEN EGY KÖZÖSSÉGI VEZETŐ?

GYAKORLAT TÉMÁJA:   Vezetői szerep újragondolása önszerveződő csoportokban, közösségi 

vezetők különböző szerepeinek átgondolása

GYAKORLAT CÉLJA:   A kritikai pedagógia fontos eszköze kritikusan értelmezni és újragondolni 

a hatalmi különbségeket, hierarchikus viszonyokat. Ilyen viszony általában a szervezeteken be-

lül a vezetők és a tagok viszonya. A szervezetépítésben nagy pedagógiai lehetőségek vannak, 

hiszen ki tudjuk próbálni kicsiben – a szervezet működésében – azokat a viszonyokat és sze-

repeket, amilyenné a tágabb társadalmat tenni szeretnénk. Erre mutat példát ez a gyakorlat a 

szervezeti vezetői szerep új keretezésével.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:   Szervezetek, alulról szerveződő csoportok tagjai.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   45 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK: Közösségi vezető típusok felírva/kinyomtatva A4-es papírokra, 

maszkolószalag, vezetői stílusok definíciók nyomtatva minden résztvevőnek

A vezetői szerepekről lesz most szó. A facilitátor kérdezze meg először, hogy mik jutnak 

a résztvevők eszébe a vezető szóról? Általában az egyéni vezető erős, határozott, önálló, 

férfias képe jut eszébe a résztvevőknek. Ha felmerülnek már ezt megkérdőjelező gondo-

latok, az nagyon jó.

A facilitátor mondja el, hogy most a klasszikus vezetői szerepet újragondoljuk, közösségi 

vezetőkről lesz szó, ami azt jelenti, hogy a vezetést egyrészt nem egy ember csinálja, 

hanem többen csapatként vezetnek egy szervezetet, csoportot, így ki tudják egészíteni 

egymást a különböző erősségeikkel. Így többen nyújthatják azt a stabil alapot a szerve-

zetnek, amire aztán építeni lehet. Másrészt itt a vezetői szerep felelősségvállalást je-

lent a csoport felé, amit kisebb vállalásokkal már kipróbálhatnak, beleléphetnek ebbe 

a szerepbe a tagok, egy rugalmasabb, tanulhatóbb elképzelés a vezetői szerepről, amit 

később át lehet adni más tagoknak, nem egy bebetonozott szerep.

A facilitátor ossza ki az öt közösségi vezető szerep leírását, ezek a következők: feladatfe-

lelős, vízionárius, stratéga, közösséget összetartó erő, erkölcsi iránytű. Kérjen meg egy-

egy résztvevőt, hogy olvassa fel a rövid meghatározásokat és itt fel lehet tenni kérdése-

ket, ha bármi nem érthető, 10 perc van erre.

A facilitátor ragassza ki az 5 közösségi vezető típust a teremben a fal különböző pontjaira 

és kérje meg a résztvevőket, hogy álljanak be ahhoz a közösségi vezető típushoz, ami-

ben a legjobbak vagy ami a legközelebb áll hozzájuk.

Ezután sorban kérdezze a facilitátor az egyes típusoknál álló résztvevőket: először az ott 

állók válaszolhatnak, a végén pedig kiegészítheti a többi csoport, ha van rá idő. A facili-

tátor pörgősen moderálja ezt a részt, kb. 20 perc van erre.

Kérdések a közösségi vezető típusokhoz: feladatfelelősök – mit csinál egy feladatfelelős? 

mikor érzitek jól magatokat? mikor nem? vízionáriusok – hogyan tudjátok segíteni a fel-

adatfelelősök munkáját? mikor nem jó egy vízionárius? stratégák – mit csinál egy stratéga? 

mitől fogja egy csoport minél inkább magáénak érezni a stratégiát? közösséget összetartó 

erő – hogyan segíti a közösséget? mi könnyíti meg az ő munkáját? erkölcsi iránytű – milyen 

helyzetekben jelez az erkölcsi iránytű? mit vár a többi vezetőtől?

Ezután a facilitátor kérje meg a résztvevőket, hogy álljanak át ahhoz a típushoz, amelyik-

ben leginkább szeretnének fejlődni. Röviden nézzük meg közösen a mintázatokat, hol 

álltak korábban sokan, hova kerültek át most, néhány résztvevőt meg is kérhetünk rá, 

hogy fejtse ki, miért állt át éppen oda.

A gyakorlat végén érdemes közösen levonni a tanulságokat: Miben más így elképzelni  

a vezetői szerepet, mint ahogy az elején beszéltünk róla, amit klasszikusan értünk a veze-

tői szerepen? Milyen hatással lehet egy szervezetre, ha közösségi vezetéssel működik?

VEZETŐI KÉSZSÉGEK

A mi megközelítésünkben a vezető nem pozíció, hanem cselekvés: felelősségvállalás  

a közösségért és a csapat többi tagjának a támogatása. A jó csapatban nem egy, hanem 

több vezetői szerepet vállaló ember van, akik összehangoltan dolgoznak együtt. Egy folya-

mat akkor hatékony, ha többféle vezetői stílus képviseltetve van. Ezek ritkán ötvöződnek 

egy emberben, mindig van, hogy valakinek az egyik vagy a másik megy jobban. Amikor 

csoportot alapítasz, hozz létre egy kezdeményezői kört, akiknek a tagjai különböző vezetői 

készségekkel rendelkeznek. Ne egyetlen vezetőben gondolkodj!

vízionárius = Határozott, hosszú távú elképzelése (víziója) van a szervezet vagy a kam-

pány jövőjéről, és képes másokat is részvételre ösztönözni. Nem feltétlenül ügyel a munka 

apró-cseprő részére, hanem az emberek bevonására, lelkesítésére használja a tudását. 

Képviseli a kampányt vagy a szervezetet a nyilvánosság előtt, és megérteti a társadalom 

minél nagyobb részével, hogy a közösség által képviselt ügy fontos.

feladatfelelős = Átlátja, milyen feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy egy-egy akció, 

program vagy esemény megvalósuljon, és hogyan lehet azt hatékonyan megszervezni. 
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Feladattervet készít, betartatja az emberekkel a vállalásaikat, ügyel a részletekre. Neki 

köszönhető, hogy az elképzelt tervek időben megvalósulnak. Tesz arról, hogy minden 

részfeladatnak legyen gazdája és a felelősségi körök legyenek világosak. Emlékeztet arra, 

hogy legyen napirend vagy emlékeztető, vagy ne felejtsünk el jelenléti ívet hozni.

stratéga = Látja a „nagy” képet, van elképzelése arról, hogyan jutunk el A-ból B-be, és le 

tudja vezetni a célhoz vezető utat. Tudja, milyen szövetségeket érdemes kötni a cél eléré-

séhez, és három lépéssel előre gondolkodik. Idővonalat készít vagy kampánytervvel áll elő.

közösséget összetartó erő = Figyel a közösség jóllétére, segít megoldani a konfliktuso-

kat, segít abban, hogy az emberek részt tudjanak venni egy beszélgetésben, egy program-

ban, egy feladatban. Jelmondata, hogy a győzelemhez vezető út legalább annyira fontos, 

mint maga a győzelem. Ügyel arra, hogy az emberek beszélgessenek egymással, jól érez-

zék magukat, kávéval, rágcsálnivalóval készül a találkozókra.

erkölcsi iránytű = Ügyel az őszinteségre és a hitelességre. Emlékeztet a szervezet kül-

detésére, arra, hogy miért csináljuk, amit csinálunk. Figyel arra, hogy belső működésünk 

megfeleljen azoknak az értékeknek, amit a társadalom felé képviselünk, és amit a döntés-

hozóktól is elvárunk.

Ki küldte be a gyakorlatot? Közélet Iskolája 

(a feladatot eredetileg Sebály Bernadett dolgozta ki a Hogyan szervezzünk csoportot? 

című képzésre)

KÖZÖS ÜGYEINK 
 – SZERVEZŐDÉSEK MEGISMERÉSE

GYAKORLAT TÉMÁJA:  Mai magyar szerveződések, megmozdulások megismerése, elemzése

GYAKORLAT CÉLJA:   Megismerni jelenlegi szerveződéseket és átgondolni, hogy milyen társa-

dalmi problémákra reagálnak, mik a céljaik és az eszközeik. Elgondolkodni, hogy a résztvevők 

milyen ügyért állnának ki. A Deviszont Közösségi Térben a szerveződésekkel, civil szervezetek-

kel foglalkozó projektünkben használtuk ezt a gyakorlatot.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:  Mi szakképzésben tanuló fiatalokkal használtuk, másoknak 

is ajánljuk, akik most ismerkednek a közélettel, önszerveződéssel.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   kb. 2,5 óra

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   kinyomtatott képek szerveződésekről/ akciókról, definíciók szer-

veződésekről, papír, toll

Felvezetésként mondja el a facilitátor, hogy olyan példákkal fogunk foglalkozni, amikor emberek 

 összefogtak és közösen kiálltak valamilyen igazságtalanság ellen, a saját vagy mások érdeke-

iért. Érdemes előre megkérdezni a résztvevőket, hogy milyen társadalmi problémák érdeklik 

őket, milyen szerveződéseket ismernek, hogy ezekhez minél jobban kapcsolódjunk.

Bevezető gyakorlat

A résztvevők körben ülnek, nyitókörként akár mindenki elmondhatja azt is, hogy hogy van, 

milyen volt a napja. Mindenki válaszolja meg a témához kapcsolódó körkérdést is: Milyen  

társadalmi/helyi probléma dühít fel mostanában annyira, hogy tennél is valamit ellene?

Képtár

Kinyomtatott képeket mutatunk max. 10 mostani bátor/sikeres/kitartó magyarországi szerve-

ződés akcióiról, tüntetéseiről, munkájáról, amiket fontosnak tartunk, és amihez a résztvevők 

tudnak kapcsolódni, pl. a Greenpeace utcai akcióiról, a NANE Néma tanúk megemlékezésé-

ről, a pécsi vagy budapesti Pride felvonulásról, az Utcajogász standolásáról. Érdemes helyi 

szerveződések példáit is behozni.

A képekről kb. 45 percet beszélgetünk nagykörben vagy kiscsoportokban a követke-

ző kérdések mentén: Mi történik a képen? Kik a szereplők? Mikori lehet a kép? Milyen  

szavak, érzések jutnak eszetekbe róla? Milyen üggyel, társadalmi problémával kapcso-
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latos? Miért vághattak bele ebbe az akcióba, munkába? Mit akarnak elérni a szerve-

zők? Hogy reagál erre a hatalom? A facilitátor előzetes utánanézés alapján egészítse ki  

a résztvevők által behozott véleményeket, információkat.

Érdemes itt szünetet tartani.

Szerveződés börze 

Tovább ismerkedik a csapat olyan szervezetekkel, akik a társadalmi igazságosságért tesznek.  

A példákkal érdemes kapcsolódni a csoport érdeklődéséhez. Mi kifejezetten olyan szerveződé-

seket mutattunk be, amelyekből később el is tudtunk hívni vendégnek. Ha lehet ez a folytatása a 

folyamatnak, azt érdemes előre elmondani, hogy ilyen szemmel olvassák a leírásokat a résztvevők.

Hárommondatos leírásokat adunk a résztvevőknek szerveződésekről, amik kapcsolód-

nak a csoport érdeklődéséhez vagy a facilitátor szerint fontos ügyekkel foglalkoznak és 

szeretné bemutatni a csoportnak. Mi a Budapest Bike Maffiát, a kispesti Kiserdővédőket, 

a Láthatatlan Tanodát, a K-Monitort és a NANE-t mutattuk be.

A facilitátor kérje meg a résztvevőket, hogy olvassák fel a leírásokat, majd a következő 

kérdések alapján beszélgessünk ezekről: Van-e olyan szó vagy szókapcsolat, amit nem 

értetek? Mi dühítheti ezeket a szervezeteket? Milyen problémára reagálnak és milyen 

eszközöket választanak ehhez? Fontos-e vagy miért fontos az, amit csinálnak? Kiken  

segítenek, kik fordulhatnak hozzájuk? Mit próbálnak elérni? Szerintetek sikeresek? Me-

lyikbe szállnátok be szívesen?

Ez a gyakorlatsor a szerveződésekkel ismerkedés elkezdésére használható, érdemes ezután 

a résztvevők érdeklődése alapján vendégként elhívni egyes csoportokat, aktivistákat, továb-

bi közös lehetőséget találni, hogy elmélyedjenek azokban a témákban vagy kipróbálhassák  

a gyakorlatban azokat az eszközöket, amik a legérdekesebbek voltak nekik.

Zárásként érdemes elmondani, hogy mi lesz a folyamatban a következő lépés vagy egy záró-

körben közösen levonni tanulságokat, esetleg tudásfalat csinálni az új információkból, kulcs- 

szavakból, amik megfogták a résztvevőket.

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: A Deviszontban a gyakorlat Képtár részét 

nagykörben csináltuk, ami nem működött jól, fiatalokkal a kezdetektől a kiscsoportos 

formát javasoljuk. Beilleszthető egy közös definícióalkotó elem is, amikor a képes gya-

korlat után közösen összerakunk egy-egy meghatározást felmerülő kulcsszavakról  

pl. civil szervezet, aktivista csoport, érdekvédelem. 

Ki küldte be a gyakorlatot? Deviszont Közösségi Tér

AZ ELNYOMÁS ARCAI 

GYAKORLAT TÉMÁJA:   A rendszerszintű elnyomás, a társadalmi egyenlőtlenségek külön- 

böző megjelenései

GYAKORLAT CÉLJA:   Közös keretet adni a társadalmi egyenlőtlenségek és csoportok közötti 

elnyomási viszonyok értelmezéséhez, felismeréséhez. Megmutatni, hogy milyen különböző 

módokon tapasztalható meg az elnyomás. A résztvevők által megélt elnyomásra reflektálni.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:  A Közélet Iskolája „Elnyomás arcai – Képzés a társadalmi 

egyenlőtlenségek” programjára fejlesztettük a gyakorlatot, bárkivel használható.

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   1-1,5 óra

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   nagy csomagolópapírok, amikből előre 5 arcot vágunk ki (körvonal 

+ kivágott szemek), kinyomtatott egyszerűsített Az elnyomás öt arca c. szöveg (a Közélet Isko-

lája honlapjáról ingyen letölthető Társadalmi egyenlőtlenségek című olvasókönyvből), színes 

tollak, papírok, bármilyen kreatív eszköz

Az elején kérdezze meg a facilitátor, hogy mi jut eszébe a résztvevőknek az elnyomás 

szóról. Akár felírhatja a válaszaikat egy nagy papírra. Egészítse ki ezt az olvasókönyv 

szövegének bevezetője alapján. Ezután mondja el, hogy most az elnyomás különböző 

megjelenési formáival fognak foglalkozni a gyakorlatban.

Mondja el a szöveg alapján, hogy mi az elnyomás öt arca (kizsákmányolás, hatalomnél-

küliség, kulturális elnyomás, kirekesztés, erőszak), ezekkel fognak most kiscsoportokban 

foglalkozni a résztvevők. 

A facilitátor ossza be az öt csoportot, és adjon minden csoportnak egy-egy kivágott arcot 

és vegyenek a kézműves eszközökből. A csoportos munkára 20-30 percük van. A feladat 

az, hogy olvassák el mind az egy-egy archoz kapcsolódó szövegeket, utána közösen  

beszéljék meg ezt, és egy-egy kivágott papír arcra írják fel az elnyomási forma nevét, 

majd dekorálják ki, hogy minél jobban bemutassa ezt, és gyűjtsenek példákat általánosan  

és a saját országukból, környezetükből, ahol tudják, hogy ez meg szokott jelenni.

Ezután a résztvevők nagycsoportban mutassák be azt az elnyomás formát, amiről olvas-

tak és a példákat. Beszéljünk még a példákról! A résztvevők azt is megoszthatják, ha ők 

tapasztalták már az elnyomás formáit, de ezt ne erőltessük.
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Zárásként még érdemes gondolkodni azon, hogyan függenek össze ezek az elnyomás 

formák – ehhez támpontokat adhat a szöveg utolsó része. A gyakorlat után, ha még foly-

tatódik a pedagógiai folyamat, érdemes kiragasztani a falra az arcokat, így később köny-

nyebben vissza lehet utalni rájuk.

Ki küldte be a gyakorlatot? Közélet Iskolája

SZÉKEK ÉS HATALOM

GYAKORLAT TÉMÁJA:   Elnyomás képekkel történő megjelenítése

GYAKORLAT CÉLJA:  Ráhangolódás az elnyomás témájával való foglalkozásra, az elnyo-

más modellezése, olyan helyzetek összeszedése, személyes tapasztalatok felszínre hozása, 

ahol erős hatalmi különbség áll fenn

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:   fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt használható

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   25 - 30 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   egy nagyobb üres tér, három nem összecsukható szék (az egyik 

lehet kicsit eltérő a másik kettőtől, de nem kötelező)

Felvezető

Megkérjük a csoportot, hogy álljanak körbe. A kör közepére rakunk három széket, jó, ha az egyik 

kicsit különbözik a másik kettőtől, de nem baj, ha mind egyforma. 

Instrukció

Itt van három szék, de az egyiknek (rámutatva az eltérő székre) több hatalma van. Csináljatok 

olyan képeket, szobrokat a székekből, ahol ez megjelenik, láthatóvá válik. Egyszerre egy ember 

rakja fel az elképzelését, csinálja meg a szobrát, utána ezt közösen megnézzük, majd jöhet  

a következő. 

Az elsőt megnézzük közösen, pár másodpercig vizsgáljuk, felhívhatjuk a csoport figyelmét, hogy 

lehet, hogy más szögből mást látnak, ezért nyugodtan járják körbe. A második szobor kirakása 

után meg lehet kérdezni, hogy mi változott, erősebb lett-e a hatalmi különbség, az elnyomás. 

Egy pár forduló után megkérdezhetjük, hogy emlékeztet-e a szobor valamilyen helyzetre a való 

életben, valakiknek a helyzetére a társadalomban. Milyen címet adnátok a képnek? Pár gondolat 

után mehetünk a következő képre. A befejezés előtt jelezhetjük, hogy az utolsó képek következ-

nek, akinek még van ötlete, vagy aki még nem próbálta ki a szobor építést, most van még ideje. 

Lezárás 

8-10-12 kép után lekerekíthetjük a gyakorlatot. Általában érezhető, amikor egy csoport már 

elfáradt, nem jön több ötlet. A végén a levezető beszélgetéshez üljünk körbe. Kérdések: Milyen 

volt a gyakorlat? Volt-e valami, amit megfigyeltek a folyamat közben? Mi volt számodra megle-

pő? Megtudtál-e valami újat az elnyomás viszonyrendszeréről? 
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Továbbviteli lehetőség

Kiscsoportokban kiválasztanak a résztvevők egy korábbi székes kompozíciót, és saját testükből 

szobrokat alkotva újra létrehozzák azt. Így akár mélyebben tudunk átbeszélni egy-egy helyzetet  

a csoporttal, akár egy jelenet kiindulópontja is lehet a megformált kép. Ha van egy konkrét  

témánk (például munkahelyi elnyomás), megkérhetjük a kis csoportokat, hogy olyan székes  

képet alkossanak újra, ami szerintük ezt mutatta be. 

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: Hasznos, ha nem ezzel a gyakorlattal 

indítjuk a napot vagy a témát. Érdemes előtte pár, a Fórum Színház módszertanába 

tartozó un. demechanizáló gyakorlatot csinálni vagy olyan rövidebb feladatokat, amik 

egyrészt a mozgásra, másrészt az elnyomás, hatalmi különbség témájára hangolnak.

Ki küldte be a gyakorlatot? Végh Panni (Artemisszió Alapítvány)

SZÉKEK ÉS KONTINENSEK

GYAKORLAT TÉMÁJA:   Élményszerű tapasztalatszerzés a népesség eloszlásáról és a gaz-

dasági egyenlőtlenségekről az egész világra vetítve (a gyakorlat alkalmazható más kérdések 

megvizsgálására és más fókusszal is, például Magyarország megyéire vetítve)

GYAKORLAT CÉLJA:     Ez a gyakorlat az egyenlőtlenségek és összefüggéseik térbeli ábrázo-

lását (alapvetően a népesség és a vagyon elosztását) szolgálja, tulajdonképpen egy térben 

megjelenített infografikaként. Ezen a két témán kívül lehet szabadon használni más témák 

világszintű vizsgálatára, legyen az a menekültek befogadása, a Covid-19 járvány áldozatainak 

száma. A területi keret is lehet Magyarország vagy akár Európa, ami a téma körüljárását és  

a kérdésfelvetést jobban szolgálja. 

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:   fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt használható

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   30-40 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   papírok a kontinensek neveivel a falon a tér különböző pontjain, 

táblázat adatokkal, annyi szék, amennyi csoporttag van jelen

Az alkalom előkészítése során válasszuk ki, hogy milyen területi fókusszal szeretnénk dolgozni 

az adott kérdéssel kapcsolatban (világ, Magyarország) ezután gyűjtsünk adatokat kisebb egy-

ségekre lebontva (kontinensek, megyék), amik a nagy képet kiadják. A népesség és az összbe-

vétel két jó megalapozó szempont, ezek már rámutatnak a gazdasági különbségekre. Ezekhez 

tudunk még további témákat rendelni (például menekültek befogadása). Az adatokat ezután 

számoljuk ki a résztvevő szám(ok)hoz arányosítva: ha az össznépesség X, és 10 résztvevőnk 

van, akkor X/10 főt képvisel majd egy résztvevő. 

A kezdés előtt rakjuk fel a falra a kontinensek nevét úgy, hogy elég távol legyenek egy-

mástól, hogy oda lehessen rakni több széket is. A munkatérben annyi szék legyen ahány 

résztvevő van, a többit rakjuk olyan helyre, amelyről egyértelmű, hogy „játékon kívüli tér”.

Kezdéskor legyenek a használatban levő székek a terem közepén, vezessük fel röviden 

a gyakorlatot, majd adjuk ki az instrukciót: „Most a Föld népességének eloszlását fog-

játok közösen megjeleníteni. Anélkül, hogy külső segítséget (mobilt vagy bármi mást) 

használnátok, osszátok el magatokat aszerint, ahogyan szerintetek a lakosság eloszlik 

a kontinensek közt.” 
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Adjunk a csoport nagyságától függően annyi időt, hogy a közös döntés megszülessen 

– akkor tudunk tovább lépni, ha mindenki valamelyik kontinensnél áll és egyértelműek  

a csoportok. 

Valamelyik kontinenstől kezdjük el a számok ellenőrzését. Ha valahol többen vagy keve-

sebben állnak, kérjük meg a csoportot, hogy gondolja újra, rendeljen oda máshonnan, 

vagy csoportosítson át máshova annyi embert. Az ellenőrzés után következhet egy rövid 

megbeszélés, vagy akár tovább is haladhatunk a második fókuszra és a végén beszélhet-

jük át mindkét témát. Kérjünk meg mindenkit, hogy jegyezze meg, melyik kontinensnél áll.

A második téma a vagyon eloszlása a világban. Érdemes a GDP (gross domestic pro-

duct, bruttó hazai termék) meghatározásával kezdeni. A koreográfia hasonló: a résztve-

vők közösen döntik el, hogy az arányos elosztás megmutatásához hány szék kerüljön 

az egyes kontinensekhez. Ha a csoport kész, az előző körhöz hasonlóan ellenőrizzük 

a táblázat alapján a számokat. Ha valahol többen vagy kevesebben vannak, a csoport 

közösen helyezzen át megfelelő számú embert.

Lezáró lépésként kérjük meg a csoportot, hogy hagyják ott a székeket, ahova a második 

körben kerültek, ők pedig menjenek vissza arra a kontinensre, ahol az első kört végezték 

(tehát a népességarányos eloszlást megmutatva). Mindenki üljön le egy székre, illetve 

ha nincs széke, akkor maradjon állva. Kérdezzük meg, hogy milyen érzés ott lenni, ahol 

vannak, hogy érzik magukat azok, akiknek sok székük van és hogyan azok, akiknek keve-

sebb széke van, mint ahányan vannak, vagy ahova egyáltalán nem jutott szék. 

Az ellenőrzések után vagy mindkét kör végeztével következhet a megbeszélés: Reális 

szerintetek az eloszlás? Volt-e valami meglepő? Mi alapján osztották el az embereket, 

honnan tájékozódunk, milyen képek vannak a fejünkben egy-egy kontinens népessé-

gével és bevételével kapcsolatban? (könyvek, reklámok, tévé, stb.) Mi az, amit mutatnak 

ezek az elosztások és mit nem? Például a GDP nem mutatja az emberek általános anyagi 

jólétét, a kontinensen belüli különbségeket, vagy ha például háború/járvány van, akkor 

az milyen hatással van a vagyon eloszlására.

A megbeszélés után következhet még egy fókusz, például a menekültek befogadása. Eh-

hez használhatunk egy harmadik vizualizációs elemet, például kis bábukat vagy kavicso-

kat, babokat, itt is annyit, ahány tagja van a csoportnak. Mondjuk el a kérdést és kérjük 

meg a résztvevőket, hogy osszák el az új szempont szerint a jeleket a kontinensek közt. En-

nek a körnek a végén is tartsunk egy értelmező kört (reális-e, volt-e valami meglepő, stb.)

Kiegészítés

Ha Magyarországhoz kapcsolódó adatokkal, témával dolgozunk (tehát az ország megyéi vagy 

más földrajzi tagolás alapján nézzük valaminek az eloszlását), akkor érdekes lehet bemelegí-

tésként azzal indítani, hogy mindenki álljon oda, ahol született, vagy ahol még nem volt, stb., 

hogy a résztvevők bejárják a teret.

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: Ehhez a gyakorlathoz némi kutató-

munka és számolás szükséges, ha 10 fő alatt van a létszám, akkor kevésbé lesznek 

láthatóak a különbségek, tehát érdemes 10 vagy annál több résztvevővel játszani 

(maximum 25-30 fővel)

Ki küldte be a gyakorlatot? Végh Panni (Artemisszió Alapítvány)

A gyakorlat alapját a 2005-től 2007-ig tartó Long Term Training Course on „Development 

Education” (Hosszútávú képzés a fejlesztési képzésről) című képzésen bemutatott 

szimulációs feladat adta.
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HÍRSZÍNHÁZ

GYAKORLAT TÉMÁJA:   Társadalmi témák körüljárása a sajtóban megjelent híreken keresztül

GYAKORLAT CÉLJA:       A különböző újságokból, hírportálokról válogatott cikkek megmutathat-

ják, hogy milyen eltérő megközelítései lehetnek egy-egy témának, felvetheti különböző csopor-

tok médiareprezentációjának kérdését is, de szolgálhat arra, hogy egy, a csoport által kiválasztott 

témába elmélyüljünk, alkérdéseket fogalmazzunk meg.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:   fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt megcsinálható

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   a csoport méretétől függően másfél-két óra

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   újságcikkek abban a témában, amivel foglalkozni akarunk, lehe-

tőleg több szemszögből megközelítve egy-egy eseményt, kérdést, több hírportált, újságot 

bevonva (nyomtatottat és online-t vegyesen). A hosszú cikkeket lehet rövidíteni, nem átfogal-

mazva, hanem bekezdéseket kivágva, akár elég a cím és az első bekezdés. Ha a csoportnak 

nem okoz problémát a hosszabb szövegek elolvasása, akkor lehetnek hosszabb (1-2 oldalas) 

és rövidebb szövegek is. 

Előkészítés

Érdemes valamilyen, felszabadult és kreatív csoport hangulatot megteremtő, egész testet 

megmozgató gyakorlattal bemelegíteni, mielőtt belekezdünk a hírekkel való munkába. Ehhez 

a Fórum Színház, képszínház játékos gyakorlatai segíthetnek, például a Fórum Színház dra-

maturgiája kiadvány, ami az Artemisszió Alapítvány honlapján a kiadványok között megtalál-

ható (www.artemisszio.hu)

Instrukciók

A gyakorlat kezdéseként elmondjuk, hogy mi fog történni, milyen témákkal dolgozunk majd, 

illetve azt is, hogy az egész testünkkel, mozgással, hanggal dolgozunk majd közösen. Ez 

sokaknak szokatlan, de érdemes biztatni a csoporttagokat a hétköznapi gyakorlatokból való 

kilépésre, valami új kipróbálására, annak biztosításával, hogy hátra is lehet lépni, ha valami 

nagyon kényelmetlen. 

Újságpapírból kivágott vagy nyomtatott, A4-es formátumú cikkeket, cikk részleteket ra-

kunk a földre úgy, hogy körbejárhatóak legyenek, a résztvevőket pedig megkérjük, hogy 

járjanak körbe, és válasszanak egy olyan cikket vagy részletet, ami ma őket a leginkább 

megmozgatja, amivel foglalkozni szeretnének. Ha eldöntötték, hogy melyikkel mennének 

tovább, kérjük meg a csoportot, hogy egy cikk mellé maximum 2-3 ember álljon.  

Az sem probléma, ha egy cikknél csak egy ember áll.

Következő lépésként a résztvevők a saját testükből csinálnak szobrot arról az érzésről, 

amit a cikk keltett bennük. Az instrukció után adunk pár másodpercet, majd háromig 

számolunk és háromra egyszerre mindenki a szoborba merevedik. Kérjük meg a részt-

vevőket, hogy mindenki nézzen körül és figyelje meg a többiek szobrait anélkül, hogy  

a sajátjából kimozdulna.

Mindenki felolvassa a kiválasztott cikk címét, és ez alapján tematikusan a résztvevők kis-

csoportokba rendeződnek (akik egy cikknél állnak, lehetnek egy csoportban). Ha sokféle 

témát választottak, akkor mindenki közeledjen azokhoz a szobrokhoz, amiknél hasonló-

ságot érez. Jó, ha a kiscsoportokban legalább három ember van, de nem több, mint hat.

A kiscsoportokban átbeszélik a cikkeket, kiválasztanak egyet (vagy kettőt összekapcsol-

nak) és egy maximum 2-3 perces jelenetet alkotnak belőle. Kérjük meg őket, hogy a rit-

mus és a kontraszt fogalmakat használják a jelenet megalkotása során (ez lehet vala-

milyen ismétlődő szó ritmusa, de hangadás is, a térben való elhelyezkedés kontrasztja, 

vagy szövegek egymás mellé tevése, szabadon). A jelenet lehet elvont, nem kell egy tör-

ténetet megjeleníteni, lehet szobrokat létrehozni, mozogni stb. A hírnek nem kell teljes 

egészében elhangoznia, lehet egyes részeit vagy akár csak szavakat használni belőle. 

Adjunk 15-20-25 percet a közös alkotásra. 

A kiscsoportok egymás után bemutatják a létrehozott jeleneteket. A jelenetek végén  

tapsoljuk meg az előadókat. Minden prezentáció után megállhatunk kicsit megbeszélni 

a nézőkkel, hogy mit láttak, milyen címet adnának a prezentációnak. Pár perc után lép-

jünk tovább a következő csoportra.

Lezárás

Megkérdezzük a csoportot arról, hogy hogyan érezték magukat: Mit fedeztek fel a folyamat 

során? Volt-e számukra különösen erős pillanat vagy kép az előadásokban? Ha igen, melyik  

és miért? Mit adtak hozzá a cikkekhez, ami nem volt a szövegből kiolvasható? Az előadott hírek 

hol jelenhetnének meg, hol nem, kihez lenne jó, ha eljutnának? Milyen volt a közös alkotás,  

a jelenetek felépítése? Ha a csoport nem szokott dramatikus eszközökkel dolgozni, köszönjük 

meg a gyakorlat végén a bátorságukat! 

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: Fontos a feladat előtt bemelegítő gyakor-

latot végezni.

Ki küldte be a gyakorlatot? Végh Panni (Artemisszió Alapítvány)
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A KRITIKAI PEDAGÓGIA 
MAGYARORSZÁGI GYÖKEREI

GYAKORLAT TÉMÁJA:    Korábbi magyarországi mozgalmi pedagógiák megismerése

GYAKORLAT CÉLJA:    A résztvevőkkel közösen felrajzolni a kritikai pedagógia magyar történel-

mi előzményeit, hogy kontextusba lehessen helyezni a közös tanulás, mozgalmi munka ezen 

formáját.

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:  A gyakorlatot a Felszabadítás pedagógiája című képzés ré-

szeként fejlesztettük, elsősorban a pedagógia vagy a mozgalmi történtelem iránt érdeklődő 

résztvevőkkel érdemes használni, bár az itt használt mozaik-módszer sok más témára és cso-

porttal is adaptálható

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   60-80 perc a csoport méretétől függően

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:  Papírokon kinyomtatva egyesével az előzmények nevei (nálunk 

ezek: bögötei anarchista iskola, NÉKOSZ, Munka-kör, olvasótábor mozgalom), amik majd  

a falra kerülnek (lehet egymás mellé), és az egyes előzményekről szóló szövegek kinyomtatva 

és darabokra elosztva annyi részre, ahányan a csoportban vannak

A bevezető elmondása előtt felrakjuk azoknak a kezdeményezéseknek a neveit a falra, 

amikkel meg akarunk ismerkedni. Mindenki húz egy szövegrészletet és elolvassa. Ezu-

tán mindenki körbejár, egymást kérdezgetik a résztvevők és megkeresik, hogy kinél van-

nak a saját szövegeikhez tartozó többi részek. Arra kérjük a csoportokat a kiscsoportok 

megtalálása után, hogy együtt dolgozzák fel a szöveget és foglalják össze, mutassák 

be a saját példájukat úgy, mintha annak résztvevői lennének, tehát egyes vagy többes 

szám első személyben beszéljenek róla „mi ezt csináljuk”. A közös szövegolvasásra  

és felkészülésre érdemes 20 percet hagyni.

A facilitátor segítsen a kronológiai sorrend megtalálásában (Melyik lehet a legkorábbi 

példa? Melyik sorban a következő?). A kiscsoportok bemutatása után lehet röviden ér-

telmezni, összefoglalni a többiekkel együtt a legfontosabb dolgokat: kikről is beszélünk, 

időben hol járunk, kik a kulcsfigurák, hogyan lett vége a dolognak. Kérdezzük meg, hogy 

hallottak-e már az adott példáról, van-e valakinek további tudása, ami még nem hangzott 

el. Nagyjából 15 perc elég egy példára, utána lépjünk tovább.

A legvégén rákérdezhetünk, hogy milyen általános meglátásai vannak a csoportnak, 

észrevettek-e valamilyen mintázatot, hasonlóságokat, összefüggéseket a példákat  

megismerve? Jó, ha tudunk további forrásokat javasolni, ha valaki elmélyülne egy-egy 

példa megismerésében.

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: A végén a kiscsoportos bemutatóknál 

fontos figyelni az időre, ne tartson nagyon sokáig egy-egy bemutató, hogy még az utolsó 

csoportra is maradjon energia.

Ki küldte be a gyakorlatot? Közélet Iskolája
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ELSŐ KÉZBŐL A HAJLÉKTALANSÁGRÓL (EKH)

GYAKORLAT TÉMÁJA:   Hajléktalanság és a lakhatás

GYAKORLAT CÉLJA:    Társadalmi szemléletformálás a hajléktalan és lakhatási szegénységben 

élő emberekkel kapcsolatban

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:   Az egész társadalom 10 éves kortól, de leginkább a hata-

lommal rendelkezők

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:    3 órás havi találkozó és évente  3 napos tréning

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:   Nyugodt, csendes helyen sok asztal és szék, papír és toll, valamint 

ellátmány

Az Első Kézből a Hajléktalanságról előadások 2009 nyarán indultak. Mára már iskolákban 90, 

cégeknek 120 perces előadást tartunk, melynek felépítése félórás interaktív beszélgetés egy 

hajléktalan moderátor által, két élettörténet szintén fél órában, ahol közben is lehet kérdezni 

és egy szituációs játék, amiben a közönség játssza a frissen hajléktalanná vált embert és az 

előadók pedig a társadalom tagjait: rendőrt, közterület felügyelőt, házaspárt, szociális mun-

kást, mentőszolgálatosokat, stb. Élő könyvtárakat szervezünk iskoláknak, cégeknek és rendez-

vényeknek, ahol a saját előadónkon kívül szenvedélybeteg, kerekesszékes, látássérült, meleg, 

transznemű és leszbikus előadók is fellépnek. Elkezdtünk városi sétákat is szervezni, ahol  

az útvonal a hajléktalan sétavezetők életéhez is kapcsolódik. 

Az Első Kézből a Hajléktalanságról csoport nem jogi személy. 15-20 hajléktalanságot megta-

pasztalt személyből áll. Eddig kb. 120 tagot képeztünk ki, de már 11-en elhunytak, a többiek 

pedig vagy nagyon betegek, vagy olyan munkájuk lett, ami miatt kiestek a programból.

Egy éven keresztül csak egyéni képzést adtunk az újonnan jelentkező hajléktalan és szociális 

munkás előadóknak, miközben velük együtt állítottunk össze egy szituációs játék sorozatot  

a tapasztalataik alapján. Már ekkor nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a szociális munkások 

és a hajléktalan aktivisták (A Város Mindenkié tagok) vagy a Fedél Nélkül utcalap terjesztői  

és szerzői egyenlően szólhassanak bele a program kialakításába, fejlesztésébe.

2011-től a Menhely Alapítványon keresztül pályázunk havi klubokra, ahol beszámolók folynak 

az előadásokról és új előadókat képzünk ki. Az új előadó képzése az élettörténete meghallga-

tásával kezdődik, majd tapasztalati sorrendben mindenki segít, hogy 10-12 percben mi lenne 

fontos, ha elhangozna az előadáson. A legtapasztaltabb előadóként a program koordinátora 

az utolsó. Ezeken a klubokon szociális munkások már nem vesznek részt és az előadásokból 

is kimaradnak, mivel a diákokat és tanárokat sokkal jobban érdekli az érintettek tapasztalata.  

A havi klubjainkon is csak a pályázatfelelős szociális munkás van jelen, és ő is a tapasztalata-

inak megfelelően értékel.

2015-től egy sikeres pályázat révén 3 napos tréninget is tudtunk tartani egy évben legalább 

egyszer. Itt napi 2x4 órában gyakoroljuk a 10 perces élettörténeteket, a félórás élő könyvtár 

beszélgetéseket és a szituációs játékokat. Egymás munkájának értékelése az előadók szerény 

előadói képesítése ellenére is magas szintre emelkedett. Egyre inkább a segítőkészség, a pozi- 

tív visszajelzés került előtérbe, amit az új emberek is ösztönösen átvettek. Az előadók és az 

újoncok egyaránt élvezik a tréninget, hiszen be vannak vonva, mindenki mindenkit meghallgat, 

kreativitásukat megdicsérjük és tapasztalatuk alapján egyre komolyabb – akár moderátori – 

feladatokat is kapnak.

A képzésen résztvevők folyamatos bevonása érdeklődőbbé, aktívabbá és kreatívabbá teszi 

őket. Magukénak érzik az egész képzést, melyen kiküszöböljük az oktató-oktatott hierarchiá-

ját. Ezáltal a legújabb előadójelöltnek is nő az önbecsülése és úgy érzi, hogy ő is akkora szelet 

a tortából, mint például az, aki az egészet szervezi és koordinálja. A 12 év alatt több mint 130 

embert képeztünk ezzel a módszerrel, akikből jelenleg 15 aktív, így egy időben akár három 

előadást is tudunk tartani, ami évente néhányszor elő is szokott fordulni.

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: Fontosak a tapasztalt moderátorok,  

egymás tiszteletben tartása, a résztvevők önbecsülésének fejlesztése, az új tagok  

tapasztalatainak beépítése, külső személyek bevonása közönségnek és értékelőnek.

Ki küldte be a gyakorlatot? Balog Gyula
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A ZAKLATÁS FÁJA

GYAKORLAT TÉMÁJA:   a bullying (kiszolgáltatott ember bántalmazása) formái, okai és kö-

vetkezményei

GYAKORLAT CÉLJA:     a résztvevők megértsék az iskolai zaklatás súlyát és a jelenség körforgás-

szerűségét, összetettségét, strukturális alapjait

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:    felső tagozatosoktól a felnőtt korosztályig, beleértve a fiata-

lokkal foglalkozó szakembereket

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:   25 perc

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:    nagy papírlapok (flipchart papírok), színes filcek

A résztvevők kis csoportokban dolgoznak. Egy nagy, álló formátumú papírra minden cso-

port megrajzolja a saját fáját, figyelve arra, hogy a fának legyen gyökérzete, törzse és lomb-

koronája, ágai. Ezen kívül nincsen semmilyen megkötés, a fa bármilyen színű és formájú 

lehet. A képző támogathatja, kérdésekkel segítheti a csoportot, hogy az eredményt tényleg 

a sajátjuknak érezzék, pl. rajzoljanak gyümölcsöket, madarakat, egyéb állatokat, hintát stb. 

A csoportok el is nevezhetik a fájukat, majd röviden bemutatják azt a többi csoportnak.

A képző megkéri a csoportokat, hogy gyűjtsék össze és írják be a fa törzsébe a bullying 

minden olyan formáját, amiről hallottak, vagy ami mostanában igazán foglalkoztatja őket. 

A munka közben a képző körbejár, és ha szükséges, ösztönzi a csoportokat, hogy írják 

le bátran, ami az eszükbe jut, illetve hogy bontsák ki részletesen a fogalmakat. (Ha pl. 

azt látja, hogy „fizikai agresszió” vagy „online zaklatás” szerepel, kérje meg a csoportot, 

hogy ne álljanak meg itt, írják le ezek ismert formáit is.)

Ezután a gyökereken dolgoznak a csoportok. A gyökerekre olyan tényezőket kell beírni-

uk, amelyek a bullying kialakulásához vezethetnek, végül pedig a fa ágaira a lehetséges  

következmények kerülnek. A képző bíztassa a csoportokat, hogy ne álljanak meg egy-egy 

oknál vagy következményél, hanem gondolják tovább az odavezető utat, illetve a további 

következményeket.

Amikor a csoportok elkészültek, a résztvevők közösen megbeszélik, hogy mi mindent 

írtak a fa részeibe. Minden rész bemutatását kezdheti másik csoport, a többiek pedig 

kiegészítik a hiányzó fogalmakkal.

Ha megvannak a rajzok és a fogalmak bemutatásával, akkor a képző megkéri a csopor-

tokat, hogy újból kezdjenek el beszélgetni és találjanak olyan cselekvési lehetőségeket, 

amik segítenek megállítani a folyamatot a gyökérzet vagy a törzs szintjénél, vagy segítik, 

hogy a folyamat ne induljon újra a következmények szintjénél. A megbeszélés után eze-

ket a megoldásokat jelezzék a rajzon is, esetleg egy másik színnel, vagy post-it cetlivel. 

A gyakorlat lezárásaként párosával mondják el egymásnak, hogy mi az, amit a jövőben 

máshogy fognak csinálni. 

TIPPEK A GYAKORLAT LEVEZETÉSÉHEZ: A csoportoknál néha úgy alakul a fa, 

hogy a vastagabb ágakba-gyökerekbe kerülnek a közvetlen következmények és a  

kiváltó okok, a vékonyabbakba pedig a következmények következményei, vagy a kivál-

tó okhoz vezető út. Ez természetesen nem követelmény.

Ideális esetben felszínre kerül a bullying jelenségének körforgásszerűsége, amellyel rámu-

tathatunk, hogy a bántalmazás további bántalmazáshoz vezet. Ezt jól illusztrálhatja a képző, 

ha a gyakorlat utáni beszélgetés során megfordítja az egyik fát. (A bullyingot kiváltó tényezők 

gyakran felbukkannak a következmények között, ahogyan a fák gyökérzete és az ágai gyakran 

nagyon hasonlóak egymáshoz.)

Ki küldte be a gyakorlatot? Beöthy Ádám 

(a gyakorlatot az Amnesty International Magyarország fejlesztette)
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tudatos szerkesztési elv

kerüljük a technikai esetlegességeket

számítson, hogy ki milyen eszközzel dolgozott, de ez nem hátrány, 

hanem figyelembe veendő sajátosság

mindenkit önmaga szintjéhez kell mérni és az ahhoz képest történt fejlődést értékelni

a házi feladatok csak felfelé számíthatnak az osztályzatba, egyébként 

figyelmen kívül hagyjuk

bárki jelezheti az egyet nem értését és ekkor újra vita és szavazás történik, 

csak egy újrázás lehetséges

oktató szavazata kettőt ér

Az oktató szerepéről csoportról csoportra másként döntenek a diákok: van, amikor azonos sza-

vazati ereje van a tanárnak, van, amikor kettőt ér a jegyjavaslata és van, amikor vétójogot kap. 

Erről mindig az adott csoport dönt. 

A közösségi osztályzás előtt ezt a szempontlistát elküldöm a diákoknak. A tartalmi felkészítéshez 

fontos még, hogy a vizsga előtt az utolsó konzultációk egyéniek legyenek, hogy a tanár több 

figyelmet tudjon adni mindenkinek egyenként és hogy a vizsgamunka meglepetés legyen. 

A prezentáció és az értékelés

Az értékelés jelenléti és közösségi esemény. Az első szakaszban minden prezentációt végig-

nézünk és végighallgatunk. Egy diák maximum 5 percet kap. A tapasztalat szerint tapssal jutal-

mazzák és bátorítják egymást a diákok. Közben jegyzetelnek és jegyjavaslatot írnak fel minden 

prezentációhoz. Minden diák mindenkire ad visszajelzést és indoklást a javasolt osztályzathoz. 

Az oktató utoljára mondja el a véleményét és jegyjavaslatát. 

Az osztályzat az összesített osztályzat lesz akkor is, ha eltér az oktató jegyjavaslatától. Több-

nyire van mód arra, hogy bárki jelezze az egyet nem értését és kérje az újraszavazást a jegyről, 

érvekkel alátámasztva. Egy újra-kört engedünk meg, ilyenkor arra is van példa, hogy lefelé 

változik az érdemjegy.

Lezárás

Minden közösségi osztályozás azzal zárul, hogy visszajelzést adnak a diákok a róluk elhangzott 

értékelésre. Az esemény végeztével pedig nagyon fontos a kiértékelés, a zárókör, a formára adott 

kritika, észrevétel és az élmény maga. 

Ki küldte be a gyakorlatot? Csoszó Gabriella

KÖZÖSSÉGI OSZTÁLYOZÁS

GYAKORLAT TÉMÁJA:   közösségi osztályozás folyamata a hierarchikusan működő egyetemen

GYAKORLAT CÉLJA:   egyenrangú értékelési helyzet megtapasztalása

GYAKORLAT CÉLCSOPORTJA:   egyetemi diákok

GYAKORLAT IDŐTARTAMA:  13 alkalom a teljes oktatási folyamat – ebből egy alkalom az is-

mertetés, megbeszélés – 1 alkalom az értékelési szempontok kidolgozása és elfogadása, meg-

szavazása majd újabb 1 alkalom az értékelés

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:  közös és egyéni jegyzeteléshez eszközök (esetünkben az értéke-

lendő portfóliók, ezek bemutatásához eszközök, laptop, projektor)

Az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékén a Fotó műhelygyakorlat óra szabadon felvehető 

tárgy. A diákok saját műveikből és fotóesszéikből összeállított, önálló portfólió elkészítésével 

zárják a kurzust. Ezeknek a prezentációja és értékelése közösségi folyamat. A közösségi osz-

tályozás sokkal elmélyültebb munkára ösztönzi a diákokat. Egymásnak megmutatni a teljesít-

ményüket és érdekes, izgalmas, mély műveket, képeket prezentálni sokkal erősebb motiváció, 

mint önmaguknak és az oktatónak megfelelni és bizonyítani. 

Előkészítés

Az első órán a tanár a bemutatkozások után elmondja a közösségi osztályozás tervét és lehető-

ségét. Az egyetemistákat már az első pillanatban érdekli a vizsgakövetelmény, így azonnal tisz-

tázzuk, miért lehet ez a forma érdekes és fontos. Beszélgetünk, a tanár minden kérdésre választ 

ad, majd óra végén megszavazzuk, hogy milyen vizsgaformát részesítenek előnyben a fiatalok. 

(Aki a hagyományos tanári egyéni osztályozást választja, annak továbbra is van erre lehetősége.) 

Ezek után lezajlik a szemeszter, folyik az alkotómunka és a vizsga előtt kb. egy hónappal meg-

beszéljük és megszavazzuk az értékelés kritériumait, ami alapján osztályozunk majd. 

Példaként az utolsó csoport szempontjait idézzük ide.

tartalom és a forma összhangja

kreativitás

mennyire alkalmazza a félév során tanultakat

képes átadni, amit közölni szeretne / kifejező erő
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THE PEDAGOGY OF LIBERATION – MANUAL ON CRITICAL PEDAGOGY

Edited by Éva Tessza Udvarhelyi

 

The School of Public Life is a community-based education and research center where 

we have been working since 2014 to equip people in Hungary with the knowledge and skills 

needed to build and run democratic institutions and communities. The organization was found-

ed in Budapest, but our training courses attract participants from all over the country and 

since 2018 we have also been organizing programs outside Budapest. We work to empower 

 people to stand up for their own interests and those of their communities, to live in a just society 

where citizens are active participants in decisions about our common affairs and where we are 

willing to participate in public life and politics.

This manual is divided into four parts. The first part – What is critical pedagogy? – 

explores the theoretical foundations of critical pedagogy. We begin with Iris Marion Young's 

“Five Faces of Oppression”, which helps to unpack and deepen the Freirean notion of  

oppression and continue with Sherry Arnstein’s classical text on the ladder of community par-

ticipation. Juliet Merrifield presents a comprehensive and accessible overview of the different 

approaches and varieties of civic education, of which critical pedagogy is only one. Mariann 

Dósa, co-founder of the School of Public Life, presents the path from critical sociology to  

critical pedagogy. Kathleen Weiler gives a feminist critique of Freire's critical pedagogy and bell 

hooks argues for democratic pedagogy in the academic setting.

In the second part – Hungarian traditions – we present the pedagogical antecedents 

that may be integral to the history of Hungarian critical pedagogy, but are not traditionally  

discussed together. László Felkai's text presents the beginnings of adult education in the second 

 half of the 19th and the first half of the 20th century in Hungary, while Zsolt K. Horváth and Béla 

Albertini's writings present the pedagogical aspects of the left-wing movements of the turn of 

the century through the history of the colonies in Horány and Göd and the Munka circle. Villő 

Pethő reviews Hungarian alternative pedagogical efforts, and Kristóf Nagy describes the history 

of the National Association of People's Colleges (NÉKOSZ) as one of the most significant exper-

iments in critical pedagogy in Hungary.

In the third part – International practices – Sarah Dee Shenker describes the Zapati-

sta schools in Mexico, Chris Baker, Glenn S. Johnson, Lee Williams, Deborah G. Perkins and 

Shirley A. Rainey give an overview of the Highlander Research and Training Center in the 

United States, Aruna Roy, Saba Kohli Dave and Meera M Panicker introduce the School of  

Democracy in India, and Marisol León discusses the extensive pedagogical work of the  

landless movement in Brazil. All of these institutions have directly or indirectly inspired the 

School of Public Life.

In the fourth part – Pedagogy and methodology – we republish the paper by Tessza  

Udvarhelyi on participatory action research with the group The City is for All. Márton Szabó  

discusses social circus, while Márton Oblath and Gabriella Csoszó explore Photovoice. Augusto 

Boal's text is on the early forms of Forum Theatre, while Tony Robert and Chris Lunch introduce 

the basics of participatory video, and Andrea Cornwall explains the uses of body mapping as  

a tool for development.

In the final section – Critical pedagogy exercises – we present concrete practices from 

the School of Public Life and the Artemisszió Foundation as well as exercises submitted by 

the participants of training on Critical Pedagogy, which are available for everyone who wishes 

to use them.
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